Чемпіонат України зі спортивної ходьби на 50 км
Чемпіонат України серед молоді зі спортивної ходьби на 50 км
Чемпіонат України серед команд СДЮШОР та ДЮСШ
XІХ Міжнародні змагання зі спортивної ходьби
Кубок “Вечірній Івано-Франківськ
Чемпіонат Івано-Франківської області зі спортивної ходьби серед
команд ДЮСШ та СДЮШОР

2. Федерація легкої атлетики Івано-Франківської області:
Президент федерації

Віталій Матешко

3. Проведення змагань
Місце проведення: м. Івано-Франківськ вул. Незалежності
Термін проведення змагань: 17-18 жовтня 2015 року
День приїзду команд: 16 жовтня 2015 року

4. Розміщення
Для закордонних команд: готель по вул. Л.Українки, 4, тел. (0342) 75-16-19
Суддів :
готель «Надія» вул. Незалежності,40 тел.(0342) 72-70-77
За готівку :
Туркомплекс «ПРИКАРПАТТЯ» вул. Гетьмана Мазепи, 140-а
тел.. (03422)3-02-98, 3-02-81(факс)
готель «Дністер» вул. Січових Стрільців, 12, тел. (0342) 2-35-33

5. Транспорт
Здійснюватиметься транспортне забезпечення заходу згідно затвердженого кошторису
автобусами служби таксі « Явір»

6. Медичне обслуговування
Змагання обслуговуватиме бригада медичних працівників та машина швидкої і
невідкладної медичної допомоги

7. Технічна нарада
Засідання головної суддівської колегії з представниками команд о 16.00 год.
Засідання ГСК в конференц - залі готелю по вул. Л.Українки, 4, тел. (0342) 75-16-19
о 16.30 год.
8. Режим роботи мандатної комісії
Мандатна комісія працюватиме 16.10.2015 р. з 9.00 год. по 14.00 год. в готелі по вул.
Л.Українки, 4, тел. (0342) 75-16-19
9. Остаточне підтвердження
Підтвердження про приїзд та розміщення в готелях надіслати до 13.10.2015 р.!
за тел. (03422)2-50-79 (факс), 0972292479 Віталій Матешко , mateshko.v@ukr.net
Команди та спортсмени,що невчасно звернуться з запитом про поселення до
оргкомітету змагань, вирішуватимуть дане питання самостійно!
10. Церемонія нагородження
Церемонія нагородження відбуватиметься згідно розкладу
17 та 18 .10.15р., на площі Івана Яковича Франка.

11. Церемонія відкриття
Церемонія відкриття відбудеться 17.10.2015 року о 09.30 год. на площі Івана Яковича
Франка.

12. Контактна інформація
Федерація легкої атлетики Івано-Франківської області
вул. Грушевського, 21/812
76 004 м. Івано-Франківськ
Україна
Тел. 380-3422-2-50-79 (факс)
моб. тел. 380-97 229 24 79

13. Розклад змагань
16.10.2015 року п’ятниця
9.00-15.00 Робота мандатної комісії в конференц-залі готелю по вул. Л.Українки, 4, тел.
(0342) 75-16-19
12.00 Прес-конференція вул. Грушевського,21 ( міська рада , зал засідань № 311)
16.00 Засідання головної суддівської колегії з представниками команд в конференц-залі
готелю по вул. Л.Українки, 4, тел. (0342) 75-16-19.
16.30 Засідання ГСК в конференц-залі готелю по вул. Л.Українки, 4, тел. (0342) 75-16-19
19.00 год. святкова вечірка для усіх учасників змагань « Grand kefe» - 0 поверх вул.
Грушевськго,3.
І день змагань
17.10.2015 року субота. м. Івано-Франківськ вул. Незалежності
09.30 - Урочисте відкриття відбудеться на площі Івана Яковича Франка.
10:00 с/х -10 км
чоловіки –молодь, юніори, юнаків (1998-99 р. н.)
11:00 с/х-10 км
жінки , жінки-молодь, юніорки
11:15 Церемонія нагородження
12:00 с/х- 5 км
дівчата (1998-99 р. н.)
12:15 Церемонія нагородження
12:30 с/х-3 км
юнаки (2000-01 р. н.), юнаки (2002-2003 р. н.)
12:55 с/х-3 км
дівчата (2000-01 р. н.), дівчат (2002-2003 р. н.)
13.00 Церемонія нагородження
13.30 с/х- 2 км
юнаки (2004 р. н. і мол.) дівчата (2004 р. н. і мол.)
13:30 Концертна програма
14.00 Церемонія нагородження
18.00 - 19.00 Піша екскурсія центральною частиною міст( за умови попередньої заявки).
ІІ день змагань
18.10.2015 року неділя. м. Івано-Франківськ вул. Незалежності
10.00
12.00
12.20
13.00
15.00
15.20

Старт чоловіки та молодь
с/х -50 км.
Старт ветерани чоловіки
с/х - 3 км.
Старт ветерани жінки
с/х- 3 м.
Церемонія нагородження ветерани !
Концертна програма
Церемонія нагородження , закриття змагань

ОРГКОМІТЕТ, ГСK

