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ПОЛОЖЕННЯ 

Про проведення відкритого чемпіонату Донецької області  

з легкоатлетичних метань пам`яті ЗТУ Корсун Г.І. 

1. Мета та завдання 

Змагання проводяться з метою: 

- популяризації легкоатлетичних метані в області; 

- обміну досвідом між фахівцями легкої атлетики області; 

- комплектація збірної команди області. 

2. Час та місце проведення 

Змагання проводяться 8-9 квітня  2016 р. у м. Маріуполь на базі ДС «Азовмаш» за адресою 

: м. Маріуполь, парк Петровського. День приїзду 7 квітня. Відкриття змагань 8 квітня о 

15:00. 

3. Керівництво змагань 

Загальне керівництво організації та проведення змагань здійснює управління з питань 

фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації. Безпосереднє покладається 

на Федерацію легкої атлетики Донецької області та головну суддівську колегію у складі: 

головний суддя Василенко Н.В., головний секретар Кузьменко Т.А. 

4. Учасники змагань 

До змагань допускаються спортсмени 2004 р. н. та старше заявлені від команд міст, районів, 

ДЮСШ, СДЮШОР, СК у складі  10 спортсменів та 2 тренери. Дозволяється виступ 

організації 2 командами. Відповідальність за стан учасників змагань несуть медичні 

установи за місцем проживання, які дали дозвіл спортсменам на участь в змаганнях, а також 

організації, які направляють команди чи окремих учасників на змагання. Змагання 

особисто-командні. 

5. Програма змагань. 

Юнаки 2001-2002:метання списа(600гр.),молот(5кг.),диск(1кг),штовхання ядра(4кг.). 

Дівчата 2001-2002:метання списа (500гр), молота (3кг),диска(1кг), штовхання ядра (3кг). 

Юнаки 1999-2000:метання списа(700гр.),молот(5кг.),диск(1,5кг),штовхання ядра(5кг.). 

Дівчата 1999-2000:метання списа (500гр), молота (3кг),диска(1кг), штовхання ядра (3кг). 

Юніори 1997-1998:метання списа(800гр.),молот(6кг.),диск(1,75кг),штовхання ядра(6кг.). 

Юніорки1997-1998:метання списа (600гр), молота (4кг),диска(1кг), штовхання ядра (4кг). 

Чоловіки:метання списа(800гр.),молот(7,257кг.),диск(2кг),штовхання ядра(7,257кг.). 

Жінки:метання списа (600гр), молота (4кг),диска(1кг), штовхання ядра (4кг). 

Виставкові змагання серед ветеранів у метані списа. 

 

 

 



 

 

6. Умови заліку: 

До командного заліку ідуть 7 кращих результатів. Для юніорів при умові виконання 3 

розряду, для дорослих – 2 розряду. Участь у видах – необмежена. До заліку рахується 1 

кращий результат.1м.-20, 2-16, 3-12, 4-10, 5-8, 6-7, 7-6, 8-5, 9-4, 10-3, 11-2, 12-1 очко. 

Додаткові очки згідно загального Положення. 

7. Безпека та підготовка місць змагань. 

Безпека та підготовка місць змагань здійснюється організаторами змагань та спортивними 

спорудами, на яких проводяться змагання згідно міжнародних правил IAAF. 

8. Нагородження: 

 Учасники, які зайняли 1,2,3 місця нагороджуються медалями та грамотами. Команди-

кубками. За кращі результати - призами ФЛАДО. 

9. Заявки  

Заявки на участь за підписами керівників спортивних організацій, лікаря, та завірені 

печаткою подаються у день приїзду 7 квітня до секретаріату змагань.  Попередні заявки до 

07.04.2016 до 17:00 e-mail:kdusch@ukr.net/ 

10. Фінансові умови проведення змагань 

Витрати по оплаті спортивних послуг, харчування суддів, нагородженню за рахунок 

облспортуправління та ФЛАДО. Витрати по відрядженню команд – за рахунок 

відряджуючої організації. 

 

 

Дійсне положення є офіційним викликом на змагання. 

 

 

Довідки за телефоном: 0983671755 Василенко Наталя Вікторівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

 

8 КВІТНЯ 2016 

Метання молота 
10:00 юнаки старші, юнаки молодші 

11:00 дівчата старші, дівчата молодші 

11:30 жінки, юніорки 

12:00 чоловіки, юніори 

 

15:00 Урочисте відкриття змагань 
 

Штовхання ядра 
16:00 юнаки старші 

16:30 юнаки молодші 

17:00 дівчата старші, дівчата молодші 

17:30 юніори 

18:00 жінки, юніорки 

18:30 чоловіки 

 

9 КВІТНЯ 2016 

Метання диска 
10:00 юнаки молодші, 

10:30 юнаки старші 

11:00 юніори 

11:30 чоловіки 

12:00 дівчата молодші 

12:30 дівчата старші 

13:00 жінки, юніорки 

 

Метання списа 
9:00 ветерани 

11:00 дівча молодші, дівчата старші 

11:30 юніорки, жінки 

12:00 юнаки молодші 

12:30 юнаки старші 

13:00 юніори, чоловіки 

 

 

Головний суддя: Василенко Н.В. 

Головний секретар: Кузьменко Т.А. 


