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Донецької облдержадміністрації                                                     Донецької області 
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ПОЛОЖЕННЯ 

Про проведення традиційного легкоатлетичного пробігу «Осінь Донбасу». 
 

         1. Мета та завдання: 
- популяризація легкої атлетики в Донецькій області; 

- огляд роботи міст та районів області по підготовці спортсменів до збірних команд області; 

- пропаганда здорового способу життя. 

         2. Місце та час проведення: 
          Змагання проводяться 28 жовтня 2017 року у верхній частині центрального парку міста Бахмут, 

район обеліску слави.  Збір учасників за адресою: вул. Садова, 137 стадіон СК «Металург» до 10.30 

години. Відкриття змагань 28.10.2017 р. о 11.00. По необхідності приїзд команд 27 жовтня 2017 року. 

         3. Учасники змагань та характер заходу: 
          До змагань допускаються спортсмени, заявлені від команд міст та районів, спортивних шкіл, 

клубів шанувальників бігу, навчальних закладів: юнаки та дівчата 2000-2001, 2002-2003, 2004 років 

народження та молодше, юніори 1998-99 р. н., молодь та дорослі. Відповідальність за стан учасників 

змагань несуть медичні установи за місцем проживання, які дали дозвіл спортсменам для участі в 

змаганнях, а також організації, які направляють команди чи окремих спортсменів на змагання. Склад 

команди необмежений. 

          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 

головну суддівську колегію у складі: головний суддя змагань Скирда І.В., головний секретар Баранов 

С.А. 

         5. Програма змагань: 

Юнаки та дівчата 2004 р.н. та молодші - біг 1км - дівчата та хлопці; 

                               2002-2003 р.н.            - біг 1км - дівчата, 2км - юнаки; 

                               2000-2001 р.н.            - біг 2км - дівчата, 3км - юнаки; 

                               1999-1998 р.н.            - біг 3км - дівчата, 4км - юнаки; 

                               молодь 1997-95 р.н.   - біг 4км - жінки, 6 км - чоловіки; 

                               дорослі                        - біг 6км - жінки, 8 км - чоловіки. 

        6. Безпека та підготовка місць проведення змагань 
         Безпека та підготовка місць проведення змагань здійснюється організаторами змагань та 

керівниками спортивних споруд, на яких проводяться змагання згідно міжнародних правил IAAF. 

         7. Умови визначення командної першості та нагородження переможців: 
Змагання особисті. 

Спортсмени, що посіли 1-3 місце нагороджуються грамотами та медалями облспортуправління.  

         8. Заявки: 
          Заявки на участь за підписами керівника спортивної організації, лікаря та заверені печаткою 

медичного закладу подаються в день приїзду (28 жовтня) до секретаріату змагань.  

Наявність нагрудних номерів учасників  обов’язкова. 

         9. Фінансові умови проведення змагань: 
          Витрати по організації змагань, харчуванню суддів та учасників, придбання медалей та грамот 

– за рахунок облспортуправління. Витрати по відрядженню команд – за рахунок відряджуючих 

організацій. Кожен учасник повинен мати з собою ідентифікаційний номер. 

Дійсне положення є офіційним викликом на змагання. 

Довідки за телефоном:   050-178-66-26 Скирда Ігор Володимирович 

                                            050-910-21-45 Серорез Тетяна Борисівна 


