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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення змагань з легкої атлетики
“Новорічний день стрибуна”
Мета та завдання змагань:
змагання проводяться з метою популяризації легкоатлетичних стрибків;
пропаганди легкоатлетичного спорту серед молоді;
пошук перспективних спортсменів для навчання у Львівському державному
університеті фізичної культури.
Організація та умови проведення змагань: змагання проводять спортивний
клуб ЛДУФК, ЛММГО СК «Оріон Олімпік». Львівський державний університет
фізичної культури надає спортивну базу, забезпечує озвучення змагань, купівлю
Новорічної ялинки та роботу обслуговуючого персоналу. Суддівство змагань
покладається на суддівську колегію кафедри легкої атлетики ЛДУФК, затверджену
Федерацією легкої атлетики Львівської області. Керівник змагань – В. Лемешко
(тел.:+380966523514; e-mail: la@ldufk.edu.ua), організаційний делегат – В. Конестяпін,
технічний делегат – М. Микіч, секретар – Г. Чорненька (тел.:+380973206441).
Місце та час проведення: змагання проводяться у легкоатлетичному манежі
«СКІФ» 26 грудня 2014 року за адресою: вул. Черемшини, 17; тел. 276-84-06.
Початок змагань о 14.00 годині. У програмі змагань проводиться науково-практичний
семінар для тренерів. Початок семінару о 12.00 годині.
Учасники змагань: У змаганнях беруть участь спортсмени 1998 року
народження та старші.
Програма змагань:
14.00 – урочисте відкриття змагань
15.00 - стрибки у довжину (жінки)
15.00 - стрибки у висоту (чоловіки) (початкова висота – 175 см)
16.20 - стрибки у довжину (чоловіки)
16.20 - стрибки у висоту (жінки) (початкова висота – 145 см)
17.30 - потрійний стрибок (чол., жін.).
Умови проведення змагань: змагання носять особистий характер. До участі у
змаганнях запрошуються спортсмени Львівської області, інших областей України та
зарубіжні спортсмени. Заявки подаються секретарю змагань до 12.00 год. 26 грудня
2014 року.
Нагородження: переможці нагороджуються цінними призами, медалями та
грамотами. Призери змагань нагороджуються медалями та грамотами.
Фінансування: медалі та грамоти переможцям змагань, а також цінні призи
переможцям змагань зі стрибків у довжину надаються ЛММГО СК «Оріон Олімпік»;
зі стрибків у висоту та потрійним – ГО СК «СКІФ» ЛДУФК; оплата суддівства
проводиться за рахунок ГО СК «СКІФ» ЛДУФК.
Витрати на відрядження учасників змагань здійснюється за рахунок
відряджуючих організацій.
-

Це положення є офіційним запрошенням до участі у змаганнях.

Оргкомітет змагань.

