"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Управлiння з питань
ФКтаС ОДА

"ПОГОДЖЕНО"
Федерація легкої атлетики
Донецької області

"ЗАТВЕРДЖУЮ""
СДЮШОР № 1

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення ХХХVІІ всеукраїнських змагань зі стрибків
на Призи Валерія Подлужного
Заслуженого майстра спорту СРСР, чемпіона Європи 1974р.,
бронзового призера Олімпійських Ігор 1980р. зі стрибків у довжину
Мета та задачи.
1. Основна мета цих змагань – пам’ятати, шанувати та продовжувати традиції донецьких олімпійців.
Змагання проводяться на честь видатного донецького стрибуна 70х-80х років ПОДЛУЖНОГО
ВАЛЕРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА.
2. Популяризація легкої атлетики серед молоді та підготовка спортсменів для збірних команд Донецької
області і України.
3. Удосконалення роботи з легкої атлетики в дитячих спортивних школах Донецької області, обмін
досвідом із СДЮШОР та ДЮСШ міст України і СНД.

Місце і час проведення.
1. Змагання проводяться 23 – 24 лютого 2013р. в легкоатлетичному

манежі СДЮШОР № 1 .
День приїзда - 22 лютого 2013р. Початок змагань об 11:00. Урочисте відкриття у 13:00

Програма і учасники змагань.
1. До змагань допускаються жінки, чоловіки (тільки довжина), юніори 1994-1995 (тільки стрибки ), юнаки та
дівчата 1996-1997 років народження.
Програма: біг 60м, 300м , 600м, стрибки у довжину, стрибки у висоту, потрійний стрибок.

Нагородження .
1. Переможці у кожному виді програми (при умові виконання : дорослі – МСУ, юніори - КМС, юнаки - І
розряд) нагороджуються призами , грамотами та медалями.
2. Спеціальними призами нагороджуються переможці:
- від Федерації легкої атлетики Донецької області;
- від СДЮШОР №1

Витрати на проведення змагань.
1. Витрати, пов’язані з відрядженням, проживанням, харчуванням, проїздом - за рахунок відряджаючих
організацій.
2. Інші витрати з організації і проведення змагань за рахунок управління з питань ФКіС Донецької
облдержадміністрації, Донецької міськради, Комітета з фізкультури та спорту Донецької міськради,
Федерації легкої атлетики Донецької області, СДЮШОР №1 та спонсорів змагань.

Заявки.
1. Попередні заявки (визначеного зразку) приймаються до 18.02.2013р. за факсом ( 062-335-73-28)
або за електронною поштою : alena_kord@mail.ru .
Дане положення являється офіційним запрошенням на змагання.
Довідки за тел/факс.: 062 335 73 28; 066 504 32 39; 099 237 84 10
83086, м.Донецьк, пр.Дзержинського,5 СДЮШОР № 1.

