ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Сумської ОДЮСШ
____________ Ю.Г.Бєлан
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласних змагань з легкої атлетики
серед учнів ДЮСШ, СДЮШОР 2000-2001; 2002-2003; 2004-2005 років народження.
1.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ.
- популяризація легкої атлетики;
- відбір кращих спортсменів для участі у всеукраїнських змаганнях ;
2.ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ .
Змагання проводяться в м. Суми 21-23 вересня 2017 року на стадіоні СДПУ ім. А.С.
Макаренка. Приїзд на змагання 21 вересня. Нарада з представниками команд 22 вересня о
9.30 на стадіоні СДПУ. Заявки, свідоцтво про народження (паспорт) та картки учасників
до мандатної комісії подати до 12.00 21 вересня (форма заявки додається) в
легкоатлетичний манеж, кабінет № 310. Команди, які не пройшли мандатну комісію до
змагань не допускаються. Початок змагань 22 вересня 2017 року о 11-00 годині.
Попередню заявку про участь подавати на E-mail: lora-sumy@ukr.net до 15 вересня 2017
року.
3.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.
В змаганнях приймають участь учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2000-2001,
2002-2003, 2004-2005 років народження. Склад команди: 30 спортсменів незалежно від віку
та статі, 1 тренер, 1 тренер-представник. На вид дозволяється заявляти необмежену кількість
учасників. Кожен спортсмен може брати участь у необмеженій кількості дисциплін та
естафеті. Естафета проводиться окремо серед юнаків та дівчат, склад естафети змішаний за
віком.
4. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ ПЕРШОСТІ
Змагання особисті. Особиста першість у кожному виді програми визначається у
відповідності до правил змагань з легкої атлетики. Вага снарядів, розмітка бар’єрів, відстань
до брусків – згідно Правил ІААФ.
5.ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ.
Юнаки.
Біг 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м (старші), 110м с/б, 400м с/б, спортивна
ходьба (дистанція буде визначена під час наради з представниками команд), естафета
4х100м, стрибки в довжину, потрійним, штовхання ядра, метання списа, метання диска.
Дівчата
Біг 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м (старші), 100м с/б, 400м с/б, спортивна
ходьба (дистанція буде визначена під час наради з представниками команд), естафета
4х100м, стрибки в довжину, потрійним, штовхання ядра, метання списа, метання диска.
6.ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ.
Всі витрати, пов’язані з відрядженням команд на змагання, за рахунок організацій,
які відряджають. Витрати, пов’язані з проведенням змагань, за рахунок коштів Сумської
обласної ДЮСШ.
7.НАГОРОДЖЕННЯ.
Переможці та призери змагань в особистому заліку нагороджуються грамотами.
8.КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ
Загальне керівництво проведенням змагань здійснюється Департаментом освіти і
науки облдержадміністрації, федерацією легкої атлетики Сумської області, Сумською
обласною ДЮСШ. Безпосереднє проведення змагань здійснюється суддівською колегією,
затвердженою обласною ДЮСШ та федерацією легкої атлетики Сумської області.



У день приїзду мандатна комісія працює з 8.00 до 12.00 години лише для остаточних уточнень заявок.
Дозаявки, перезаявки, додаткові заявки на інші дисципліни програми після 12.00 години дня приїзду
не приймаються. Можлива відмова від участі у відповідній дисципліні (корекція стартового протоколу)

при умові попередньої письмової заяви від офіційного представника команди за 24 години до початку
змагання.

Зміни по проведенню та розкладу змагань обговорюються під час наради з
представниками команд.
Дане положення є офіційним викликом на змагання

З АЯВКА
Команди _________________________________________________________________
м. _________________
№
з/п

Номер
учасника.

_____________2017 року
Прізвище, ім’я
по батькові
спортсмена

Дата, рік
народження

Спорт.
розряд

ДЮСШ

Вид
програми

Ідентифікаційний
код

Прізвище
тренера

Віза
лікаря,
дата

Юнаки
1.
2.
3.

Ядро, диск
110 м с/б
Ядро, диск

07.07.2000

Дівчата
1.
2.
3.

100, 200м
Метання
списа

До змагань допущено: ______________________________________ (спортсменів) Лікар __________________ ( _____________________________ ) печатка
закладу
Тренер команди _______________________________________________
Директор ДЮСШ ____________________________________

Оргкомітет – тел. 22-22-20

Представник команди __________________________(П.І.Б. повністю)

Дозвіл
лікаря

