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П О Л О Ж Е Н Н Я 

про проведення чемпіонату Донецької області з легкої атлетики на призи газети 

«Провінція» серед юнаків та дівчат 2004, 2005, 2006 р. н. «Шоколадна казка» 

 
1. Мета та завдання:  

- залучення дітей до систематичних занять фізичною культурою і спортом; 

- обмін досвідом серед тренерів-викладачів; 

- виконання кваліфікаційних нормативів 

2. Місце та час проведення: 
Змагання проводяться 18-19 листопада 2016 року за адресою: м. Костянтинівка, в. 

Абрамова, б.2 (спортивний комплекс ДЮСШ). Початок змагань 18 листопада 2016 р. о 

10.00.  

3.  Учасники змагань: 
В змаганнях беруть участь юнаки та дівчата 2004, 2006, 2005 років народження. 

Склад команди 15 спортсменів та 2 тренера-представника. 

4.  Керівництво проведення змагань: 
Загальне керівництво по організації та проведенню змагань здійснюється обласним 

управлінням з питань фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації. 

Безпосереднє покладається на головну суддівську колегію у складі: головний суддя змагань, 

суддя національної категорії Асосков С.Ю., головний секретар, суддя І категорії Баранов 

С.А.  

5. Програма змагань: 

Перший день: біг 60 м, 600 м, стрибки в довжину, стрибки в висоту. 

Другий день: біг 60 м з/б, біг 150 м. 

6. Нагородження: 

Усі команди, які беруть участь у змаганнях, нагороджуються тортами від газети 

«Провінція». Переможці та призери змагань нагороджуються солодкими призами, 

затвердженими газетою «Провінція», грамотами та медалями управління з питань фізичної 

культури та спорту Донецької облдержадміністрації. Учасникам, які претендують на 

призові місця, повинні мати при собі свідоцтво про народження. Кожен учасник змагань має 

право приймати участь не більш ніж у трьох видах програми. 

7. Фінансові умови:  

 Витрати, пов'язані з організацією та проведенням змагань, нагородженню,  харчування 

суддів за рахунок управління з питань фізичної культури та спорту Донецької 

облдержадміністрації. Витрати по відрядженню команд (проїзд, харчування, проживання 

учасників змагань, тренерів) за рахунок відряджуючих організацій. 

8.  Заявки. 

 Заявки за встановленою формою (заверені лікарем, директором, представником 

команди) на участь у змаганнях подаються до головної суддівської колегії в день приїзду, за 

годину до початку змагань 18 листопада 2016 року. Змагання проводяться по карткам 

учасника. 

9. Дійсне положення є офіційним викликом на змагання.  

Довідки за телефоном: 050-74-84-222 –  Голубов О.В.                                  


