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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення ХX Всеукраїнського турніру з легкої атлетики „Козацька Хортиця”
на призи Олімпійських чемпіонів Т.Пророченко та Т.Самоленко
1. Мета та завдання. Змагання проводяться з метою:
- популяризації легкої атлетики;
- налагодження дружніх зв′язків зі спортсменами інших областей.
2. Місце та термін проведення. Змагання проводяться в м.Запоріжжі 01-03 березня 2013р. в
легкоатлетичному манежі спортивного комплексу ВАТ „Запоріжсталь”, вул. Тюленіна, 13. День
приїзду 01.03.2013р..
3. Керівництво проведення змагань. Загальне керівництво по організації та контроль за
підготовкою і проведенням змагань здійснюється:
- департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації;
- ВАТ „Запоріжсталь”;
- управління з питань фізичної культури, спорту та туризму Запорізької міської ради;
- Запорізькою обласна організація ФСТ „Україна”.
Безпосереднє керівництво підготовкою та відповідальність за проведення змагань покладається
на СДЮШОР з легкої атлетики СК „Металург”.
4. Учасники і програма змагань. До змагань допускаються юнаки та дівчата 1998 р.н. і
молодше. 1996р.н.і мол., юніори та юніорки 1994-1995р.н., які виконали 2 спортивний розряд.
Юнаки 1996-1997р.н.: 60, 200, 400, 800, 1500, стрибки у довжину, штовхання
ядра,естафетний біг 4х200,стрибки у висоту
Юнаки 1998р.н. та молодше: 60, 200,400,800,1500,штовхання ядра
Дівчата 1996-1997р.н.: 60, 200, 400, 800, 1500, стрибки у довжину, потрійний стрибок,
штовхання ядра, естафетний біг 4х200,стрибки у висоту
Дівчата 1998р.н. та молодше: 60, 200,400,800
Юніори: 60, 200, стрибок у довжину,стрибки у висоту
Юніорки: 60, 200,стрибок у довжину,стрибок у висоту
5. Фінансові витрати. Витрати пов′язані з участю в змаганнях (проїзд, харчування,
помешкання) несуть відряджуючі організації.
Витрати по проведенню змагань (оренда, придбання призів) – за рахунок організацій:
департаменту освіти і науки,молоді та спорту облдержадміністрації; ВАТ „Запоріжсталь”;
управління з питань фізичної культури, спорту та туризму Запорізької міської ради; Запорізька
обласна організація ФСТ „Україна”.
6. Нагородження. Переможці та призери змагань нагороджуються грамотами та медалями.
Переможці (дівчата) з бігу на 400м та 1500м – призами.
7. Термін та умови подання заявок – попереднє до 26 лютого 2013р. 01 березня з 9.00 до 15.00
працюватиме приймальна комісія, до якої представники команд подають поіменну заявку за
визначеною формою.
Телефон/факс: 061 224-05-50; електронна пошта: sdushor@mail.zp.ua,oderon_lin@mail.ru
Положення про змагання є офіційним викликом

