ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ОЦФВУМ
_______________А.І. Федосєєв
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення відкритого чемпіонату Хмельницького обласного
центру фізичного виховання учнівської молоді з легкої атлетики
серед юнаків та дівчат 2007 р.н. і молодше.






1. МЕТА І ЗАВДАННЯ.

популяризація та розвиток легкої атлетики в області;
масове залучення учнів до систематичних занять легкою атлетикою;
пропаганда здорового способу життя;
підвищення майстерності юних спортсменів;
відбір та комплектування збірних команд області.

2. ТЕРМІНИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ.
Змагання проводяться 14 лютого 2019 р. в місті Хмельницькому
(л/атлетичний манеж ОЦФВУМ).
Приїзд команд-14 лютого 2019 р. до 10.00 год., початок змагань об 11.00 год.
З. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.

До участі у змаганнях допускаються спортсмени дитячо - юнацьких
спортивних шкіл (юнаки та дівчата 2007 р.н. і молодше).
Склад команди: необмежений. Змагання особисті.
4. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ТА ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ.

Програма змагань: біг - 60 м., 200 м., 600 м., стрибки у довжину та
висоту.
Змагання проводяться згідно діючих правил з легкої атлетики. На кожен вид
програми можна заявити необмежену кількість учасників. Команда яка не
пройшла мандатну комісію, до змагань не допускається.
5. ФІНАНСУВАННЯ.

Витрати на проведення змагань (нагородження переможців, призерів
змагань) за рахунок коштів ОЦФВУМ.
Витрати команд на участь у змаганнях за рахунок відряджуючої організації
(проїзд до місця змагань, добові в дорозі, харчування в дні змагань).
6. НАГОРОДЖЕННЯ.

Переможці та призери змагань нагороджуються дипломами ОЦФВУМ.
7. ЗАЯВКИ.

Підтвердження команд у змаганнях за телефоном (факс) 72-05-86, або
м.т. 067-944-05-40 Бурлака Юрій Максимович.
Наша адреса: 29001, м.Хмельницький, вул. Пилипчука, 41 (ОЦФВУМ,
відділення легкої атлетики).
Дане положення є офіційним викликом на змагання

ПОПЕРЕДНІЙ РОЗКЛАД ЗМАГАНЬ
відкритого чемпіонату ОЦФВУМ з легкої атлетики
серед юнаків та дівчат 2007 р.н. і молодше
14 лютого 2019 року
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11:40

60 м

Юнаки, Дівчата

Фінальні забіги

11:45

200 м

Дівчата

Фінальні забіги

12:00

200 м

Юнаки

Фінальні забіги

12:20

600 м

Дівчата

Фінальні забіги

12:30

600 м

Юнаки

Фінальні забіги

12:45

Нагородження переможців та призерів змагань
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