Затверджую:
Начальник управління з питань
фізичної культури та спорту
Донецької облдержадміністрації
________________ В.П.Мицик

Узгоджую:
Президент
федерації легкої атлетики
Донецької області
______________В.М.Лис

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення чемпіонату Донецької області з кросу серед дорослих, молоді,
юніорів та юнаків
1. Мета та завдання:
- популяризація легкої атлетики в Донецькій області;
- огляд роботи міст та районів області по підготовці спортсменів до збірних команд
області;
- комплектування збірної команди області.
2. Місце та час проведення:
Змагання проводяться 17-18 березня 2017 року за адресою: м. Слов’янськ
(Славкурорт). По необхідності приїзд команд 16 березня 2017 року. Відкриття змагань
17.03.2017 р. о 12.00.
3. Учасники змагань та характер заходу:
До змагань допускаються спортсмени, заявлені від команд міст та районів,
спортивних шкіл та клубів, вузів та технікумів: чоловіки та жінки, чоловіки та жінки
молодь, юніори, юнаки 2000-2001, 2002 р. н. та молодше. Склад команди 14 спортсменів
та один тренер.
4. Керівництво проведенням змагань:
Загальне керівництво по організації та проведенню змагань здійснюється
управлінням з питань фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації та
відділом в справах сім’ї, молоді та спорту Слов’янської міської ради. Безпосереднє
покладається на Федерацію легкої атлетики Донецької області та головну суддівську
колегію у складі: головний суддя змагань Брежнєв Д.О., головний секретар Баранов С.А.
5. Програма змагань:
Чоловіки, чоловіки молодь-4 км, 10 км
жінки, жінки молодь - 4км, 6 км
юніори-8 км
юніорки – 6 км
юнаки 2000 – 2001 р. н.- 3 км
дівчата 2000 – 2001 р. н. – 2 км
юнаки 2002 р. н. та молодші – 1 км
дівчата 2002 р. н. – 1 км
Естафетний біг 4 х 1 км( юнак + дівчина, юніор + юніорка)
Студенти вузів та технікумів – чоловіки та жінки -1 км.
6. Безпека та підготовка місць проведення змагань

Безпека та підготовка місць проведення змагань здійснюється організаторами
змагань та спортивними спорудами, на яких проводяться змагання згідно міжнародних
правил IAAF.
7. Умови визначення командної першості та нагородження переможців:
Змагання командно-особисті. Командний залік визначається за найменшою сумою
зайнятих міст. При відсутності спортсмена на виді нараховуються штрафні очки.
Спортсмени, що посіли 1-3 місце нагороджуються грамотами та медалями, команди
кубками.
8. Заявки:
Заявки на участь за підписами керівника спортивної організації, лікаря та заверені
печаткою подаються в день приїзду до секретаріату змагань.
Змагання проводяться по карткам учасника.
9. Фінансові умови проведення змагань:
Витрати по організації змагань, харчуванню суддів, придбанню кубків – за
рахунок облспортуправління. Витрати по придбанню грамот та медалей за рахунок
ФЛАДО. Витрати по відрядженню команд – за рахунок відряджуючих організацій.
Дійсне положення є офіційним викликом на змагання.
Довідки за телефоном: 050- 910-21-45 Серорез Т.Б., 050-701-78-93 Скляров В.М.

