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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення відкритого Чемпіонату Донецької області з легкоатлетичного 

двоборства, та п’ятиборства серед юнаків та дівчат 2002 року народження та молодше.   

         1. Мета та завдання: 

- популяризація легкої атлетики в Донецькій області; 

- обмін досвідом, вдосконалення методичних форм роботи тренерів-викладачів з легкої атлетики; 

- комплектування збірної команди області. 

         2. Місце та час проведення: 

         Змагання проводяться 10-11 березня 2017 року за адресою: м. Бахмут, вул. Садова, 137 

легкоатлетичний манеж СК «Металург». Відкриття змагань 10.03.2017 р. о 10.45. По необхідності 

приїзд команд 09 березня 2017 року. 

         3. Учасники змагань: 

         До змагань допускаються спортсмени, заявлені від команд міст та районів, спортивних шкіл та 

клубів: юнаки та дівчата 2002 року народження та молодші. 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 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 головну суддівську колегію у складі: головний суддя 

змагань Скирда І.В., головний секретар Баранов С.А. 

          5. Програма змагань: 
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П’ятиборства: 

Юнаки:  60м з/б, довжина, ядро, висота, 1000м. 

Дівчата: 60м з/б, висота,  ядро, довжина, 800м. 
  

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

міжнародних правил IAAF. 

         7. Умови визначення та нагородження переможців і призерів: 
Змагання особисті. Кожен учасник має право брати участь тільки в одному виді змагань. 

Спортсмени, що посіли 1-3 місце нагороджуються грамотами облспортуправління. У видах 

двоборства: висота+60м, жердина+60 м, ядро+60м результат з бігу на 60м оцінюється коефіцієнтом 

0,5. 

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

подаються в день приїзду (10 березня) до секретаріату змагань. 

Змагання проводяться по карткам учасника. 

         9. Фінансові умови проведення змагань: 
          Витрати по організації змагань, харчуванню суддів – за рахунок облспортуправління. 

Нагородження за рахунок ФЛАДО. Витрати по відрядженню команд – за рахунок відряджуючих 

організацій. Підтвердження на проживання необхідно надати до 6 березня 

Дійсне положення є офіційним викликом на змагання. 

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

                                          050-910-21-45 Серорез Тетяна Борисівна 


