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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 

VI – ГО ОБЛАСНОГО ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО ТУРНІРА 

«ЗОЛОТА ШИПОВКА» 
на призи заслуженого тренера України 

Попова Юрія Петровича 
1.Мета та завдання: 

-  популяризації легкої атлетики,  

-  виявлення сильніших юних легкоатлетів,  

-  залучення юнаків та дівчат до регулярних занять легкою атлетикою,  

-  знайомства та развиток дружніх зв'язків між спортсменами міст України. 

2. Місце, дата та час проведення:                                                                                                                                                             

Змагання проводяться за адресою: м. Маріуполь, вул.. Ломізова, 1, легкоатлетичний 

манеж КДЮСШ № 4 , Маріупольського управління освіти                                                                                                            

25-26 березня 2016 року. Приїзд команд  25 березня  до 14.00, у разі потреби 24 березня. 

Початок змагань 25 березня о 15.00, 26 березня о 10.00 

3. Участники змагань та заявки: 

В змаганнях приймають участь юнаки та дівчата 2001 - 2002 р. н. та молодші, у бігу на 

3000 м чоловіки та жінки. Склад команд не обмежений. Заявки на участь в змаганнях 

подаються до секретаріату змагань до 15.00, 25.03.2016 р. 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, або окремих спортсменів. 

4. Програма змагань: 

Юнаки: біг 60 м, 300 м, 600 м,1000 м, 60 м з/б, 1500 м з/п, стрибки у довжину, 

штовхання ядра. 

Дівчата: біг 60 м, 300 м, 600 м,1000 м, 60 м з/б, стрибки у довжину, штовхання ядра. 

Чоловіки та жінки: біг 3000 м. 

5. Керівництво змагань 

Загальне керівництво змагань покладається на управління з питань фізичної культури 

та спорту Донецької облдержадміністрації та федерацію легкої атлетики Донецької області. 

Безпосереднє проведення змагань здійснюється федерацією легкої атлетики м. Маріуполя та 

головну суддівську колегію у складі: головний суддя змагань Киян В.М., головний секретар 

Юхно В.О. 

6. Витрати. 

Витрати по відрядженню учасників змагань, тренерів, представників та суддів за 

рахунок організацій – за рахунок відряджуючих організацій. Витрати по організації змагань, 

харчуванню суддів – за рахунок облспортуправління. Нагородна атрибутика за рахунок 

облспортуправління, спортуправління м. Маріуполя, федерацій легкої атлетики Донецької 

області та м. Маріуполя, ЗТУ Попова Ю.П. та спонсорів змагань. Забезпечення спортивної 

бази, обладнанням, інвентарем, озвученням за рахунок КДЮСШ 4. 

7. Нагорождення. 

Переможці та призери змагань нагороджуються  грамотами, медалями, призами.   

Головний приз змагань розігрується з бігу на 1500 м з/п.( за умовами виконання II розряду).  

8. Безпека. 

Відповідальність за життя та здоров'я учасників змагань у дорозі покладається на 

організації що відряджають. Безпека та підготовка місць проведення змагань здійснюється 

організаторами змагань та спортивними спорудами, на яких проводяться змагання згідно 

міжнародних правил IAAF.  

9. Примітка. 

  Заказ місць на проживання є письмове підтвердження з зазначенням кількості 

учасників за адресою та по телефонам: 

87536  м. Маріуполь, вул Ломізова, 1 , КДЮСШ 4, E-mail:  kdysh4@gmail.com 

Попов Ю.П.  0504771670  E-mail: jrii_popov@mail.ru , Киян В.М. 09586546971. 

Положення є офіційним викликом на змагання. 
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РОЗКЛАД ЗМАГАНЬ 
VI - ГО ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО ТУРНІРА 

«ЗОЛОТА ШИПОВКА» 
на призи Заслуженого тренера України 

Попова Юрія Петровича 
 

1-й день 25 березня 2016 року. 

 

15.00 – Відкриття змагань. 

15.30 - біг 1500 м з/п. - юнаки. 

15.45 - біг  60 м - дівчата. 

16.05 - біг  60 м - юнаки. 

16.25 – біг  600 м – дівчата. 

16.35 - біг  600 м -  юнаки. 

16.45 - біг 3000м – чоловіки та жінки. 

17.00 - фінали Б, А - 60 м - дівчата. 

17.10 - фінали Б, А - 60 м - юнаки. 

 

17.30 – НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ПРИЗЕРІВ. 

17.45 – НАРАДА ТРЕНЕРІВ-ПРЕДСТАВНИКІВ ТА СУДДІВ. 

(Затвердження підсумків першого дня змагань). 

 

                                         2-й день 26 березня 2016 року. 

 

9.30 –  штовхання ядра юнаки та дівчата 

10.30 – біг 60 м з/б – юнаки. 

10.40 – біг 60 м з/б – дівчата. 

10.50 – стрибки у довжину дівчата. 

10.50 – біг 1000 м – дівчата. 

11.00 – біг 1000 м – юнаки. 

11.15 – фінал 60 м з/б - юнаки. 

11.20 – фінал 60 м з/б – дівчата. 

11.30 – стрибки у довжину юнаки. 

11.45 -  біг 300 м фінали - дівчата. 

12.00 – біг 300 м фінали – юнаки. 

 

12.30 – НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ПРИЗЕРІВ. 

             УРОЧИСТЕ ЗАКРИТТЯ ЗМАГАНЬ. 

 

 

 

 


