


 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

- популяризація легкої атлетики; 

- придбання спортсменами змагального досвіду; 

- відбір кращих спортсменів для участі у Всеукраїнських змаганнях. 
 

2. СТРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Змагання проводяться в с. Сад, Сумського р-н  19 травня 2018 

року.  Початок змагань  о 10.30 стадіон селища Сад. 

   

3. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

                Загальне керівництво проведення змагань здійснюється сектором 

молоді та спорту Сумської РДА та ГО «Сумська територіальна  організація 

ВФСТ «Колос» , Комунальним закладом Сумська районна ДЮСШ. 

Безпосереднє проведення змагань покладається на суддівську колегію, 

затверджену  оргкомітетом. 

                 Безпека та підготовка місць змагань здійснюється організаторами. 

                 Забезпечення техніки безпеки при проведенні змагань здійснюється 

власником спортивної споруди, структурним підрозділом з фізичної культури і 

спорту органу виконавчої влади за місцем проведення змагань, головним 

суддею змагань. 

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

                 У змаганнях беруть участь учні ДЮСШ, СДЮШОР, команди 

сільських, селищних рад, ОТГ, чоловіки та жінки, ветерани. 

                 Чисельний склад команд та кількість учасників на кожний вид – 

необмежений. 

                  Відповідальність за стан здоров`я учасників  змагань несуть медичні 

установи за місцем проживання, які дали дозвіл спортсменам  на участь у 

змаганнях, а також організації які направляють команди чи окремих 

спортсменів на змагання.  

5. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

Дистанції бігу: 
Хлопчики та дівчата                       2007 -2008 р.н.                                      -  500м 

            Юнаки та дівчата                            2005 -2006 р.н.                                        - 500м 

            Юнаки та дівчата                            2003 -2004 р.н.                                        - 1000м 

            Юнаки,дівчата старші                    2001 -2002 р.н.                                        - 2000м 

              Юніори ,юніорки                                                                                              - 2000м 

            Чоловіки та жінки                                                                                            - 2000м  

                Ветерани: 

                Чоловіки та жінки всіх вікових груп                                                          - 2000м 

            Спортивна ходьба: 
Хлопчики та дівчата                       2007 -2008 р.н.                                      -  500м 

            Юнаки та дівчата                            2005 -2006 р.н.                                        - 1000м 

            Юнаки та дівчата                            2003 -2004 р.н.                                        - 2000м 

            Юнаки,дівчата старші                    2001 -2002 р.н.                                        - 3000м 

              Юніори ,юніорки                                                                                              - 3000м 

            Чоловіки та жінки                                                                                            - 3000м  

                Ветерани: 

                Чоловіки та жінки всіх вікових груп                                                          - 3000м 
 



  5.ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ 

                     Витрати по оплаті суддівства , придбання медалей та грамот , цінних 

подарунків, друк афіш, музичний супровід заходу  несе сектор молоді та спорту 

Сумської районної державної адміністрації та ГО «Сумська територіальна  

організація  ВФСТ «Колос» , всі інші витрати   за рахунок  відряджуючих  

організацій. 

   6.НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

                Спортсмени , які посіли 1,2,3 місце – нагороджуються грамотами ,  

 медалями  та цінними подарунками. 

                Нагородження переможців та призерів – сектор молоді та спорту 

Сумської РДА, ГО «Сумська територіальна організація ВФСТ «Колос» , 

Сумське обласне відділення Національного олімпійського комітету України, 

спонсори та партнери заходу. 

7. ТЕРМІН ТА УМОВИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК  

               До 16.05.2018 року попередня заявка надсилається електронною 

поштою до оргкомітету змагань на електронну адресу srda.sport@sm.gov.ua                   

Реєстрація проводиться 19 травня з 9.00 до 9.45, до секретаріату змагань 

подаються оригінали заявок , та картки учасників. 

               Учасники  повинні мати медичний допуск  та нагрудні номери. 

                                          

 

                                 Дане положення є офіційним викликом на змагання 

                                 Телефон для довідок  099-737-33-63  - Шинкаренко Н.В.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


