
 
 

 
Атлетски клуб "Ветеран" Београд 

 
"Трка око Авале" одржава се у недељу, 7. јула 2013. године. Почетак је у 10.30 
часова. 
Старт и циљ су на платоу испред Споменика Незнаном јунаку.  
 

ПРАВО УЧЕШЋА 
 
У трци могу да учествују сви који то желе, под условом да су здравствено 
способни. Сваки такмичар наступа на сопствену одговорност.  

За малолетне такмичаре,  одговорни су тренери, родитељи или лица која их 
доведу на трку.  
 

ПРИЈАВЕ 

Пријављивање се врши на дан такмичења, од 08.30 до 10.20 часова, недалеко 
од старта. 

Сваки такмичар има обавезу да преда на увид документ са матичним бројем или 
датумом рођења, због тачног одређивања категорије. Ова обавеза не важи за 
сениоре/ке.  



  

Информације могу да се добију на телефоне: 
 
064/207 - 0760  Александар Шљивић 
062/863 - 3974  Вукосав Требјешанин  
 

СТАРТНИНА 
 
Стартнина износи 300 динара и плаћа се непосредно пре подизања бројева.  
 

Предшколци/ке, атлетске школе (А+Б), млађи и старији пионири/ке и 
јуниори/ке, не плаћају стартнину.  

  ОПИС И КАРАКТЕРИСТИКЕ СТАЗЕ 

Стаза има асфалтну подлогу и кружи око Споменика Незнаном јунаку, са незнатним 
падом и успоном код старта, односно  циља.  

Дужина круга износи 1 000 метара.  

 

 
 
 

САТНИЦА 
 
10.30 100 м Предшколци/ке.  
10.35 500 м Атлетске школе-пионири (А+Б) 
10.40 500 м Атлетске школе-пионирке (А+Б) 
10.45 1 000 м Млађи и старији пионири.  
10.50 1 000 м Млађе и старије пионирке. 
11.00 2 000 м Ветерани М 65 и старији 

и ветеранке Ж 50 и старије.  
11.20 3 000 м Сениорке, јуниорке, 
         ветеранке Ж 35, Ж 40, Ж 45 и  
         ветерани М 50, М 55 и М 60. 
11.40 5 000 м Сениори, јуниори и  ветерани М 40 и М 45. 
12.20 Проглашење победника.  

КАТЕГОРИЈЕ ТАКМИЧАРА 
 

Предшколци/ке рођени 2006. и млађи 

        SPOMENIK 
NEZNANOM JUNAKU 



Ателтске школе рођени 2005. и 2004. (А) 
Атлетске школе рођени 2003. и 2002. (Б) 
Млађи пионири/ке рођени 2001. и 2000. 
Старији пионири/ке рођени 1999. и 1998. 
Јуниори/ке рођени 1997. - 1994.  
Сениори и сениорке 
 
ВЕТЕРАНИ РОЂЕНИ / РОЂЕНЕ ВЕТЕРАНКЕ 

М 40 69. 70. 71. 72. 73. Ж 40 

М 45 64. 65. 66. 67. 68. Ж 45 

М 50 59. 50. 61. 62. 63. Ж 50 

М 55 54. 55. 56 57. 58. Ж 55 

М 60 49. 50. 51. 52. 53. Ж 60 

М 65 44. 45. 46. 47 48. Ж 65 

М 70 39. 40. 41. 42. 43. Ж 70 

М 75 34. 35. 36. 37. 38.   Ж 75+ 

   М 80+ 29. 30. 31. 32. 33.  

 
 
 

ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ 
 
 

Три првопласирана такмичара у категоријама предшколаца/ки добијају 
диплому, медаљу и поклон пакет.  

 

Три првопласирана такмичара у категоријама атлетских школа и млађих и 
старијих пионира/ки добијају диплому, медаљу и мајицу.  

 

Три првопласирана такмичара у категоријама јуниора/ки, сениора/ки и 
ветерана/ки добијају диплому, медаљу и  мајицу, а првопласирани и пехар.  

 

Апсплутни победник у главној трци  на 5000 м добија победнички и прелазни 
пехар, а победница на 3 000 м само  победнички  пехар. 

 
 

ПОСЕБНО ПРИЗНАЊЕ  И НАГРАДА 

Организатор додељује специјално признање и награду школи 
(основној или средњој) и атлетском клубу који доведе највише 
такмичара и сви заврше трку у својој дисциплини. 

ПРЕВОЗ 

 

За такмичаре из унутрашњости, на располагању је аутобус на главној 
железничкој станици (код "Плаве локомотиве"), који полази у 09.00 
часова до врха Авале. 
 

Такмичари из Београда могу да користе аутобус број 400 који вози од 
Трошарине до врха Авале са  поласцима у 7.40, 8.20, 9.00 и 9.40 часова. 
Аутобуси број 403, 404, 405 и 407 иду само до подножја Авале.  
 
 

ПОКРОВИТЕЉ 
 



Скупштина општине Вождовац 
 
 
 

ОРГАНИЗАТОР 
 

Атлетски клуб "Ветеран" Београд 
 

 

ПРОМОТЕР 
 

Фрањо Михалић, Председник Скупштине АК "Ветеран" Београд 
                 о 

 
"Трка око Авале" 

 

Атлетска трка на Авали има дугу традицију и представља једно од најлепших 
спортских такмичења које стара генерација атлетских ветерана оставља млађим 
нараштајима. 
 
Осмишљена са жељом да и атлетичари дају свој допринос обележавању историјских 
датума 4. и 7. јула (Дан борца и Дан устанка), трка је од скромног, локалног 
такмичења брзо добила респектабилна обележја,  која су примила и међународну 
црту. 
 
На прелепом и веома здравом локалитету са мноштвом историјских споменика, "Трка 
око Авале" одавно је изашла из временских оквира и почела да представља много 
више од уникатног спортског догађаја. 
 
Један од првих учесника био је легендарни маратонац - Фрањо Михалић. Листу 
познатих такмичара наставили су да обогаћују и други дугопругашки асови, који су 
редовно долазили да трче, заједно са мање познатим такмичарима и бројним 
рекреативцима. 
 
Посебно богатство и велики драгуљ трке, већ дуже време, представља широка лепеза 
учесника. Програм такмичења рано је почео да прима нове категорије, тако да већ 
годинама окупља све узрасте, почев  од најмлађих - предшколаца, преко пионира, 
јуниора и сениора до најстаријих – ветерана. 
 
Не сме да се заборави  да су учесници тркe из 2007. и 2008. године дали  новчане 
прилоге за обнављање торња на Авали.  

 
 

 
 

 


