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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення II легкоатлетичного турніру на призи Олімпійців Прикарпаття  

за підтримки Заслужених працівників ФК і С та Заслужених тренерів України  

Яремчука Д.М., Антонця В.Д. і майстра спорту з л/а Андрійчука М.М. 

 

І. МЕТА ТА  ЗАВДАННЯ 

- Популяризація легкої атлетики. 

- Пропаганда здорового способу життя. 

- Зміцнення дружніх стосунків. 

ІІ. ЧАС  ТА  МІСЦЕ  ПРОВЕДЕННЯ 

Змагання проводяться  06 червня 2014 року в м. Івано-Франківську, вул. Шухевичів 16 А,  

стадіон ОДЮСШ “Юність”.   

Відкриття змагань: 06.06.2014 р. – 09
30

 год. Початок змагань – 10
00

 год. 

 Проведення змагань здійснює адміністрація ОДЮСШ, ІФ ФЛАО та міськспорткомітет. 

ІІІ. УЧАСНИКИ  ЗМАГАНЬ 

 У змаганнях приймають участь чоловіки - жінки, юніори-юніорки, юнаки та дівчата 1997 і 

молодші, ветерани 35+ (1979 р. н. і старші).  

На змагання запрошуються команди міст Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької, 

Рівненської, Вінницької, Хмельницької, Житомирської, Івано-Франківської та інших областей, а також 

ДЮСШ Івано-Франківська, ОДЮСШ.  

ІV. ПРОГРАМА  ЗМАГАННЯ 

- біг 100 м      – 10
00

             

- біг 300 м      – 12
00             

  

- фінальні забіги на  100 м – 13
00

          

               Кількість учасників на вид необмежена, змагання особисті.  

V. НАГОРОДЖЕННЯ 

 Переможці та призери змагань нагороджуються грамотами, медалями та призами від 

організаторів і меценатів  змагань.  

VІ. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ 

Керівництво підготовки та проведення змагань здійснює адміністрація ОДЮСШ, комітет 

фізичної культури і спорту Івано-Франківського міськвиконкому та ФЛАО. 

VІІ. ФІНАНСУВАННЯ  ЗМАГАНЬ 

 Івано-Франківська обласна ДЮСШ несе витрати за виготовлення програм, придбання призів, 

підготовку стадіону «Юність». 

Комітет фізичної культури і спорту Івано-Франківського міськвиконкому забезпечує: озвучення, ведучу 

змагань, концертний номер, придбання грамот, придбання медалей. ФЛАО забезпечує обладнання та 

інвентар. 

Витрати по відрядженню учасників інших команд (проїзд, добові, проживання, харчування) 

несуть організації, що відряджають. 

VІІІ. ЗАЯВКИ 

Підтвердження про участь в змаганнях надсилати до 02 червня 2014 року за адресою : м. Івано-

Франківськ, вул. Шухевичів 21, ОДЮСШ. 

Тел. (03422) 3 – 03 – 29 ; (0342) 50 – 13 – 70 ; факс: (0342) 72-22-91 ; e-mail: odush2012@yandex.ua ; сайт: 

http://sport-shool-if.at.ua. 

Довідки про розміщення за тел. 0950500887 не пізніше 02 червня 2014 р. 

При відсутності підтвердження про участь в змаганнях, розміщення не гарантуємо.  

 

Дане положення є офіційним викликом на змагання.           

 ОРГКОМІТЕТ 
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