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 VII обласного відкритого турніру з легкої атлетики
«ЗОЛОТА ШИПОВКА» на призи ЗТУ Попова Ю.П.
1. Мета та завдання:
- залучення юнаків та дівчат до регулярних занять легкою атлетикою;
- знайомства та розвиток дружніх відносин між спортсменами області;
- популяризація легкої атлетики;
- виявлення сильніших юних легкоатлетів.
2. Місце та час проведення:
Змагання проводяться з 31 березня по 01 квітня 2017 року за адресою: м.Маріуполь,
вул.Ломізова, 1, легкоатлетичний манеж КДЮСШ № 4. Відкриття змагань: 31 березня о
15.00. При необхідності приїзд команд 30 березня 2017 року.
3. Учасники змагань:
В змаганнях беруть участь юнаки та дівчата 2002–2003, 2004-2005 р.н. та молодші.
Відповідальність за стан здоров’я учасників змагань несуть медичні установи за місцем
проживання, які дали дозвіл спортсменам на участь в змаганнях, а також організації, які
направляють команди або окремих спортсменів на змагання.
4. Керівництво проведенням змагань:
Загальне керівництво організації та проведення змагань здійснюється управлінням з
питань фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації. Безпосереднє
покладається на Федерацію легкої атлетики Донецької області та федерацію легкої атлетики
м. Маріуполя та головну суддівську колегію у складі: головний суддя змагань Киян В.М.,
головний секретар Юхно В.О.
5. Програма змагань:
Юнаки: біг 60м, 300м, 600м, 1000м (2002-2003), стрибки у довжину.
Дівчата: біг 60м, 300м, 600м, 1000м (2002-2003), стрибки у довжину.
6. Безпека та підготовка місць проведення змагань.
Безпека та підготовка місць проведення змагань здійснюється організаторами змагань
згідно міжнародних правил ІААF.
7. Умови визначення та нагородження і призерів:
Переможці та призери змагань нагороджуються грамотами, медалями, призами.
8. Заявки:
Заявки на участь за підписами керівника спортивної організації, лікаря та завірені
печаткою подаються в день приїзду 31 березня 2017 року до секретаріату змагань.
9. Фінансові умови проведення змагань:
Витрати по організації змагань, харчуванню суддів - за рахунок облспортуправління.
Витрати по відрядженню учасників змагань, тренерів, представників та суддів за рахунок
організацій, що направляють на змагання. Нагородження - за рахунок ФЛАДО,
спортуправління м. Маріуполя, федерації легкої атлетики м. Маріуполя, ЗТУ Попова Ю.П. та
спонсорів змагань. Забезпечення спортивної бази, обладнанням, інвентарем, озвученням за
рахунок КДЮСШ 4.
Підтвердження на проживання необхідно надати до 20 березня
87536 м. Маріуполь, вул. Ломізова, 1 , КДЮСШ 4, E-mail: kdysh4@gmail.com
Попов Ю.П. ( 0504771670) E-mail: jrii_popov@mail.ru , Кіян В.М. (09586546971),
Юхно В.О. (0963829625, 0669544969).
Дійсне положення є офіційним викликом на змагання.

