«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Президент ЛММГО СК « Легіон »
__________п. Немчінов О.М.

«ПОГОДЖЕНО»
Технічний директор ФЛАЛО
__________п. В. Тарнакін

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор ЛДЮСШ № 2
__________п. Тарнакіна О.Б.

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення V відкритої першості СК «Легіон»
з легкої атлетики, в приміщенні.
І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ:
 Налагодження дружніх зв’язків між спортсменами України ;
 Набуття змагального досвіду;
 Підвищення ефективності навчально-тренувальної роботи в спортивних секціях, подальшої
пропаганди та розвитку легкої атлетики в регіоні;
ІІ. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ:
Загальне керівництво підготовкою і проведенням змагань здійснюється ФЛАЛО. Безпосереднє
проведення змагань покладається на головну суддівську колегію та тренерів відділення легкої атлетики
ЛДЮСШ № 2.
ІІІ. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВОК:
Змагання проводяться 25 грудня 2014 року у м. Львові в приміщенні ЛАМ «СКА» що за адресою:
м. Львів, вул. Клепарівська 39а. День приїзду команд 24 грудня. Склад команди від кожної організації
необмежений. Заявки команд приймаються до18:00, 23 грудня в електронному вигляді за адресою:

flalo@mail.ru
Форма заявки:
№ Стартовий
п/п
номер
1.

536

Прізвище,
ім’я
спортсмена
Сас Назарій

Число, місяць,
рік
народження
15.05.91

Вид
програми

Заявочний
результат

П.І.Б.
тренера

Допуск
лікаря

300 м

36,6

Куц О.Л.

Доп.
(дата)

ІV. УЧАСНИКИ ТА ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ:

« Дитяча легка атлетика IAAF » - учні 5-6 класів ЗОШ м. Львова
Чоловіки : 300 м, 600 м, 1000 м .
Юніори:
600 м, 1000 м.
Жінки:
300 м, 600 м, 1000 м .
Реєстрація учасників змагань проводиться на 5 поверсі та завершується за 15 хв. до початку виду.
Вихід до місця старту організований, під керівництвом судді.
Кожен учасник може брати участь лише у одній дисципліні програми змагань.
V. НАГОРОДЖЕННЯ:
Учасники змагань по програмі «Дитяча легка атлетика IAAF» нагороджуються грамотами, медалями та
солодкими подарунками. Переможці та призери змагань нагороджуються медалями та дипломами СК
«Легіон» та солодкими подарунками. При встановленні рекорду змагань спортсмен отримує грошову
винагороду в розмірі 500 гривень.
VI. ФІНАНСУВАННЯ:
Всі витрати по відрядженню команд ( проїзд, добові, проживання, харчування ) за рахунок відряджуючих
організацій. Витрати по розміщенню 30 спортсменів за рахунок спонсорських коштів. Оренда манежу,
придбання грамот, медалей, грошових призів, оплата суддівства, придбання стартових набоїв,
канцелярські витрати за рахунок коштів СК «Легіон» та спонсорських коштів. Оренда спортивного
інвентарю та друк матеріалів за рахунок коштів ЛДЮСШ № 2.

Керівник змагань:
Організаційний делегат:
Технічний делегат:
Секретар змагань:

Мандрона Микола Васильович 0982682638
Тарнакін Віталій Вікторович
0685056444
Павлось Руслан Мирославович 0679615660
Павлось Ольга Олександрівна 0679888532

