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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ. Змагання проводяться з метою:  

- популяризації  та розвиток легкої атлетики серед юнаків та дівчат;  

- масового залучення учнів до систематичних занять з легкої атлетики; 

- відбору кращих спортсменів області для участі в Чемпіонатах України серед 

юнацької вікової категорії. 

2. ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ. Змагання проводяться 17-19 січня 2014 року в 

м.Вінниці в легкоатлетичному манежі “Колос” (вул. Генерала Арабея,3). День приїзду 

команд 17 січня, початок змагань 18 січня 2014 року. 

 

3. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. Загальне керівництво по організації і 

проведенню змагань здійснює управління з питань фізичної культури та спорту 

облдержадміністрації, обласна організація ФСТ “Колос” та обласне відділення НОК 

України у Вінницькій області. Безпосереднє проведення змагань здійснює СДЮШОР з 

легкої атлетики  і суддівська колегія, затверджена федерацією легкої атлетики.  

 

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ ТА ПРОГРАМА. До змагань допускаються юнаки і дівчата 

1997 р.н. та молодші, які виконали норматив ІІ спортивного розряду. Склад команди – 10 

осіб + 1 тренер-представник.  

 

Програма змагань: юнаки – біг 60 м, 200, 400, 800, 1500, 3000, 60 з/б (91-9.14), висота 

(початкова 160 см), довжина, потрійний, с/х 5 км, ядро (5 кг); 

дівчата – біг 60 м, 200, 400, 800, 1500, 3000, 60 з/б (76-8.50), висота (початкова 140 см), 

довжина, потрійний, с/х 3 км, ядро (3 кг). 

 

5. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ. Витрати пов'язані з участю команд в змаганнях (проїзд, 

харчування, проживання) несуть відряджуючі організації. Витрати по придбанню 

нагородної атрибутики за рахунок обласного відділення НОК України та СДЮШОР з 

легкої атлетики.   

Витрати на харчування суддівської колегії за рахунок коштів управління з питань фізичної 

культури та спорту облдержадміністрації. 

6. НАГОРОДЖЕННЯ. Переможці змагань нагороджуються грамотами, медалями. 

 

7. ЗАЯВКИ. Попередні заявки подаються до 10.01.2014 року,  за тел.:67-34-02, 35-23-43, 

35-42-45,  або електронною поштою: Sdushor9@i.ru,  moskalyuk55@mail.ru Іменні заявки 

на участь в змаганнях подаються в день приїзду у легкоатлетичний манеж “Колос”.  

Дане положення являється офіційним викликом на змагання. 
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