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ПОЛОЖЕНИЯ
про проведения 52-х традицшних мгжнародннх
змагань з легко? атлетики на Кубок „Дружба"

1. Мета та завдання
- розвиток легкоатлетичного спорту в Украпп та облает^
- в1дб1р кандидапв до зб1рно*1 команда Украши та обласй;
- змщнення штернацюнально*1 дружби м1ж державами та прикордонними
областями.
2. М кце та термш проведения
Змагання проводяться 07 - 09 травня 2013 року в м. Ужгород! на стадюш
„Авангард” (покриття б1гових доргжок з фгзполу та сектор1В з регуполу).
ПриТзд команд 07 травня до 15.00 год у спортивний комплекс „Юшсть”
(м. Ужгород, вул. Заньковецько1, 5, тел. 67-29-17).
3. Кер 1вництво проведениям змагань
Загальне кер1вництво шдготовкою та проведениям змагань здшснюе
департамент освгти 1 науки, молод1 та спорту облдержадмшютраци спшьно з
обласним управлшням з ф1звиховання та спорту МОН Украши, обласним
вщцшенням НОК Украши та Ужгородським м1ськвиконкомом.
Безпосередне проведения покладаеться на судколепю, затверджену
Федеращею легко!’ атлетики Закарпатсько’1 область
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4. Програма змагань
Жшки: б1г 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, естафета 4x100 м, стрибки
у довжину, потршний стрибок, спортивна ходьба 5 км, метання спису.
Чолов1ки: б1г 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м, 110 м з/б,
400 м з/б, естафета 4x100 м, стрибки у довжину, потршний стрибок, спортивна
ходьба 10 км, метання списа.
5. Учасники та умови проведения змагань
У змаганнях беруть участь збхрш команди областей Украши, АР Крим,
М1ст Киева та Севастополя, ФСТ та вщомств, УФК, спортклуб1в, ШВСМ,
управлшня з ф1зичного виховання та спорту МОН Украши та
заруб1жш
команди за запрошенням.
Склад команд не обмежений (для зарубхжних команд до 25 чоловж), у
тому числ11 тренер-представник, 1 суддя.
До участ1 у змаганнях допускаються спортсмени не нижче II спортивного
розряду.
На кожну дисцигоину програми можна заявляти необмежене число
учасниюв. Кожен учасник мае право брати участь у необмеженш к1лькост1
дисципл1Н програми.
Змагання особисто-командн1. Командна перш1сть визначаеться загальною
сумою -очок 20 зал1кових результата кожноТ команди за таблицями
нарахування очок до командного зал1ку в1дпов1дно зайнятим м1сцям.
6. Нагородження
Команди призери у загальнокомандному зал1ку нагороджуються Кубками
та дипломами.
Переможц1 в особистому зал1ку нагороджуються грамотами, медалями.
Обласним управлшням з ф1звиховання та спорту МОН Украши
встановлюеться приз 1м. С. Операйла за кращий результат серед спортсмен!встудентгв.
У стрибках у довжину серед чолов1к1в Товариством в 1рменськоТ культури
Закарпаття встановлюеться приз 1м. I. Тер-Ованесяна.
У б1гу на 100 м серед чолов1к1в облрадою ФСТ „Спартак” встановлюеться
приз 1меш Анатолия Редька.
•
7. Фшансування
Департамент освгги 1 науки, молод1 та спорту Закарпатсько*1
облдержадмхюстрацп несе витрати за розмщення та харчування одн1е1
заруб1жно1 команди, проезд, добов1, розм1щення та харчування пршжджих
судд1в, харчування мюцевих судд1в, оплат1 послугу з шдготовки та оформления
м1сць змагань, друковану продукцию та транспортн! витрати, озвучения,
кв!ткову продукц1ю, канцтовари, тонер, картридж, нагородження (кубки,
медаш, грамоти), аф1шування.

| Ужгородський мюьквиконком забезпечуе|М культурну програму
провёдейня спортивного свята, видшягпризи спортсменам-переможцям
змагань.
Обласне управлшня з ф^зичного виховання та спорту МОН Украши надае
транспорт для зустртп команд, примщення для роботи кочмсм 5 допуску ч!
судколегй’, забёзпечуе розмноження матер1ал1в, канцтоварами, нагородженням
та несе вйтрати на розмпцення 1 харчування одте! заруб1жно| йоманди.
: Закарпатське обласне В1ддшення НОК УкраТни несе нитрати за
офорщ1ення стенд1в, нагородження переможщв, проведения прес-конференци,
розмщення та харчування одшеУ заруб1ЖноГ команди, иочесних гостей
Федерацп лейсо!' атлетики Украши, тинографсыа витриъи.^
Витрати|& вщрядження пршжджих команд Украши здшсшоються за
рахунок оргашзацш, яю вщряджають.
8. Заявки
; Попередш заявки на участь у змаганнях подаються до 25 квггня 2013 роду
на еяектронну адресу: апак)Ну.ко1отоуе18@§тай.сот
; 1мент та техшчш заявки за формою ФЛАУ та картки на- учасниюв
подаються в комкно з допуску 07 травня ц.р. до 16 год у спортивний комплекс
„Юшсть?’ (м.Щжгород, вул. ЗаньковецысоТ, 5).
Контактний телефон: 050 9773619 —Коломоець Анатолш 1ванович.
Це положения е офщшним викликом На змагання.

Заступник директора департаменту V,начальник управлшня молод! та спорту

В. Ерфан

