Кубок України зі стрибків у висоту,
Всеукраїнська серія змагань «Висота», ІІІ етап,
«Меморіал І.Д. Ковпака»
10- 11 травня 2013 р.
(командне керівництво)
1. Загальна інформація
1.1. Миколаїв приймає гостей.
Миколаїв - спортивне місто. Перші змагання з бігу пройшли в Миколаєві в 1858
році. На півтори версти змагалися солдати і матроси місцевого гарнізону.
1953-1993р. ера марафонця Георгія Чайковського.
З 1995 Світовий та Олімпійський літопис Інги Бабакової, Віти Стьопиної, Юрія
Сергієнко, Оксани Ільюшкіної,Олени та Анни Демидових, Оксани Окуневої та ще
багатьох зірок Вітчизняної та миколаївської легкої атлетики.
Традиційні змагання: «Миколаївська миля – 1609м». Меморіал І.Д. Ковпака.
«Висота». Меморіал Г.В. Чайковського «Біг на 10000 м». Меморіал С.Г.
Адашкевича «Звездныйй разбег».
Сім разів спортивний клуб «Судостроитель» приймав участь у Кубку Європи
серед клубних команд. У Миколаєві підготовлено 108 Майстрів спорту з легкої
атлетики. 17 майстрів спорту міжнародного класу.
2. Структура організації
2.1. Федерація легкої атлетики України
Президент
Гоцул Ігор Євгенійович
2.2. Федерація легкої атлетики Миколаївської області
Президент
Бабакова Інга Альвідасівна
Віце-президент
Садовський Олександр Віталійович
Секретар
Бугайов Анатолій Іванович
2.3. Оргкомітет
Начальник управління з питань фізичної культури та спорту Миколаївської
облдержадміністрації
Садовський Олександр Віталійович
Начальник управління у справах фізичної культури та спорту Миколаївської
міської ради
Роздобудько Микола Леонідович
Президент Миколаївської обласної громадської організації «Федерації
легкої атлетики»
Бабакова Інга Альвідасівна
Директор Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької школи
олімпійського резерву з легкої атлетики
Бугайов Анатолій Іванович
Старший тренер МСДЮШОР з л/а
Демидов Валентин Валентинович

Ільїн Анатолій Степанович
Ковпак Алла Федорівна
Чумаченко Марина Миколаївна
Сергієнко Людмила Вікторівна
Стьопина Віта Іванівна
2.4. Організація змагань
Технічний делегат
Організаційний делегат
Керівник змагань
Начальник сектора
Секретар
Комендант

В’ячеслав Тертишник
Інга Бабакова
Валентин Демидов
Анатолій Ільїн
Ірина Демидова
Грицак Юрій

НС м. Київ
НС м. Миколаїв
НС м. Миколаїв
І кат. м. Миколаїв
І кат. м. Миколаїв
м. Миколаїв

3. Розміщення
Запрошені
учасники
змагань
забезпечуються
(харчуванням,
проживанням,проїздом за рахунок Міністерства спорту,ФЛАУ). Розміщення
інших, учасників за рахунок відряджуючої організації.
МОГОФЛА пропонує допомогу у розміщенні:
1. МВУФК, вул. Чигирина, 41
Вартість 45,00 грн.
2. Готель «Інгул» вул. Адміральська, 34 тел. (0512) 53-55-57
3. Готель «River Hotel» вул. Спортивна, 3 тел. (0512) 58-11-11, 58-13-70, email: River Hotel@ukr.net Готель «Турист» вул. Генерала Карпенко, 46.
тел: 53-60-90, 53-60-12
Заявки треба надіслати до 8 травня 2012 р. e-mail: msdushor@mail.ru, тел.
0679602960 Бугайов Анатолій Іванович
4. Транспорт.
До Центрального міського стадіону м. Миколаєва можна доїхати,
маршрутне таксі: 8, 21, 88, 10, 16, 44, 75, 34, 37, 56, 48, 52, 43.83.
5. Акредитація.
Судді, рефері, представники команд, організатори змагань, делегати,
коментатори, апеляційне журі повинні мати акредитацію. (Отримати у
адміністрації МСДЮШОР)
6. Технічна інформація
6.1. Технічний інформаційний центр (ТІК) – секретаріат( Комаренко А.М.)
Розташований за адресою вул. Спортивна, 1 на стадіоні, легкоатлетичний
манеж, і відповідає за наступне
- технічний зв’язок з командами
- технічні питання поселення
- інформація про змагання
- стартові протоколи
- публікація результатів
- записи протестів команд
6.2. Мандатна комісія

На Центральному міському стадіоні в легкоатлетичному манежі 10 травня
2013 р. з 9-00 до 15-00
6.3. Технічна нарада
Проходитиме на стадіоні о 15-00 10 травня 2013 р.
На технічній нараді мають бути присутні усі команди. Представники
команд, які з поважних обставин не були присутні на нараді можуть отримати
всю необхідну інформацію у секретаріаті.
Представники місцевого оргкомітету
Керівник змагань
Валентин Демидов
НС м. Миколаїв
Технічний делегат
В’ячеслав Тертичник НС м. Київ
Організаційний делегат
Інга Бабакова
НС м. Миколаїв
Начальник сектора
Анатолій Ільїн
І кат. м. Миколаїв
Секретар
Людмила Сергієнко
І кат. м. Миколаїв
6.4. Регламент Технічної наради
- Привітання оргкомітету
- Представлення офіційних осіб змагань
- Інформація технічного делегата
- Технічна інформація
- Процедура реєстрація
- Розминка
- Порядок проведення змагань
- Церемонії відкриття, нагородження та закриття змагань
6.5. Роздягальні та туалети розташовані у манежі.
6.6. Тренування, розминка
Центральний міський стадіон з 10-00 до 11-00
7. Проведення змагань
7.1. Положення
Змагання проводяться 11 травня 2013 р. День приїзду 10 травня. У змаганнях
беруть участь команди АР Крим, областей України, м. Києва, м. Севастополя – члени
Федерації легкої атлетики України. Склад команди: чоловіки - 3 чол., жінки - 3.
До участі у змаганнях допускаються учасники, які заявлені від відповідної території,
або спортивного клубу. Відповідальність за стан здоров'я учасників під час змагань
несуть медичні установи за місцем проживання учасників, які дали дозвіл
спортсменам для участі у змаганнях, а також організації, які направляють команди чи
окремих спортсменів на змагання.
Командний залік. До командного заліку враховуються по 3 заліки (чоловіки,
жінки окремо). Кількість сантиметрів трьох учасників.
Особиста першість визначається серед чоловіків, жінок, згідно правил ІААФ.
У рамках Кубку України проходить відкритий Чемпіонат м. Миколаєва зі стрибків
у висоту серед юнаків та дівчат, 1996 р. н. та мол.
2. Заявки.
Попередня заявка висилається до ФЛАУ за 10 днів до початку змагань. На
мандатній комісії команда подає заявку, завірену обласним фізкультурним диспансером,
облспортуправлінням та обласною федерацією, яка підтверджує членство у ФЛАУ. На
загальних умовах приймаються індивідуальні заявки від членів ФЛАУ. Іноземні
громадяни повинні мати дозвіл відповідних федерацій.
7.3. Остаточне підтвердження

Представники команд мають підтвердити ім’я та прізвище тих спортсменів, які
беруть участь у змаганнях, надають оригінали або ксерокопії паспортів, свідоцтва
ФЛАУ.
7.4. Процедура проведення змагань. За сценарієм.
7.4.1. Зона змагань
Проходить на Центральному міському стадіоні, західна трибуна, на бігових
доріжках, покриття реупол.
7.4.2. Зона розминки, зона старту
Зона розминки розташована на секторі стадіону та бігових доріжках.
8. Протести та апеляції
Протести приймаються та розглядаються відповідно до правил ІААФ. Протест
повинен бути подати в секретаріат не пізніше, як за 30 хвилин після офіційного
оголошення результату і підписаний спортсменом чи офіційною особою.
9. Медичне обслуговування на змаганнях
На змаганнях присутній Медичний делегат ФЛАУ та машина швидкої
допомоги. Лікар МСДЮШОР.
10. Охорона
Здійснюється підрозділом міліції м. Миколаєва
11. Церемонії
11.1. Церемонія відкриття змагань відбудеться 11 травня о 16-00 в зоні стрибків на
стадіоні.
11.2. Церемонія нагородження.
Медалями та дипломами Управління з питань фізичної культури та спорту
Миколаївської міської ради нагороджуються переможці та призери.
Спеціальні пам’ятні призи отримують переможці та призери меморіалу.
Офіційні спонсори нагороджують чемпіонів та призерів грошовими
нагородами.
Після закінчення фінальних змагань переможець і призери змагань у супроводі
судді повинні з'явитися у відділ нагородження.
11.3. Церемонія закриття змагань відбудеться після нагородження переможців
Салют. Феєрверк.
12. Контактна інформація
За інформацією, щодо меморіалу І.Д. Ковпака, Всеукраїнської серії змагань
«Висота», ІІІ етап у м. Миколаєві звертатись до
- Бабакова Інга Альвідасівна – президент МОГО ФЛА, тел. 0675153004;
- Бугайова Анатолія Івановича – директора МСДЮШОР з л/а, тел.
0679602960, (0512) 56-53-38;
- Демидова Валентина Валентиновича – старшого тренера МСДЮШОР з л/а,
тел. 0938161797;
- Ковпак Алли Федорівни – тренера-викладача МСДЮШОР з л/а, тел.
(0512) 56-42-51.

