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Чемпіонат  України 

з напівмарафону 
09 травня 2013р. 

(командне керівництво) 
 

 

 

1.Загальна інформація 

1.1.Дніпропетровськ приймає гостей 

 
Днепропетровск  (Днiпропетровськ - на украинском яз., просто Днепр, как называют его 

местные жители) расположен в среднем течении реки Днепр в центральной Украине. 

Население 1,020 млн. чел. (январь 2009).  

Крупнейший центр Приднепровья, один из красивейших городов Украины  

 Постоянные укрепленные городские поселения известны с середины 16-го века. Новый 

город основан в 1776 году князем Григорием Потемкиным по указу Екатерины II и назван 

Екатеринославом (назывался так в 1776-1926 гг). В 1918 году город носил имя Сичеслав в 

честь Казацкой Сечи (исторический обзор). С 1926 г. - Днепропетровск. 

С начала ХХ-го века и по сегодняшний день город важнейший центр металлургической 

промышленности и машиностроения. С 1950-х годов центр аэрокосмического и 

ракетостроения. Город является главным торговым и промышленным центром Восточной 

Украины.  

В городе 11 государственных высших учебных заведений и несколько частных, 

Национальный университет.  

Музеи: Исторический, Художественный, Литературный и др.  

С 1995 действует метрополитен. Международный аэропорт. 

 

  

 

 



2.1  Федерація легкої атлетики України 
         Гоцул Ігор Євгенович 

 

2.2.Федерація легкої атлетики Дніпропетровської області 
       Президент  Віктор Гребенюк 

      

2.3.Оргкомітет 

     Замісник мера м.Дніпропетровськ    Ірина Зайцева 

     Замісник начальника управління  у справах молоді та спорту              

     Дніпропетровської міської ради Олександр Осипов 

     Голова ФЛА м.Дніпропетровськ  Олег Зайченко 

     Державний тренер  України  Василь Ярощук 

    

 

                                                                                                                                          

2.4.Організація змагань 
      Технічний делегат                Олег Зайченко            НС    Дніпропетровськ 

      Організаційний делегат        Василь Ярощук                   Дніпропетровськ 

      Представник Міністерства 

      молоді та спорту України     Віктор Сторч                        Київ 

      Керівник змагань                   Ігор Будило                  НС   Дніпропетровськ                    

      Начальник дистанції              Борис Крок                   НС   Дніпропетровськ 

      Гол. Секретар                          Людмила Ходасевич   НС  Дніпропетровськ  

                       

 

3.Розміщення 
   Розміщення учасників за рахунок відряджаючої організації. 

   ФЛАДнО пропонує допомогу у розміщенні  

 

 Готель «Свердловськ»  в.Свердлова  6,  тел.+38(056)7449800-.мікроавтобус  №150  до 

в.Свердлова 

 

                     
 

Вартість 2х=165грн (100грн учасникам чемпіонату)  

                3х=-90грн (70 учасникам чемпіонату)  

 

Готель «Южний» в.Робоча 174, тел -0562-396886, трамвай №11, мікроавтобус 117 

 Вартість 2-х=-87грн  ,3х=75грн з сніданком 

 

Гуртожитки вартість 35-50 грн. 

Заявки треба надіслати до 20 квітня 2013р.на почту , fladnipro@i.ua ,тел.80676365964 

8-0637754729  Зайченко Олег Миколайович 

mailto:fladnipro@i.ua


 

 

 

 

 

4.Транспорт. 

   До стадіону «Локомотив» пр.Пушкіна 77-д з залізничного вокзалу та автовокзалу можна 

дістатися трамваєм №11 до зупинки в.Робоча. 

 

5.Акредитація. 
  Судді, рефері, представники команд, організатори змагань, делегати,  коментатори, 

апеляційне журі повинні мати  акредитацію. 

 

6.Технічна інформація 

 

6.1.Технічний інформаційний центр (ТІК)-секретаріат 

Розташований за адресою пр.Пушкіна 77-д на стадіоні «Локомотив» 

- 

 

6.2.Мандатна комісія 
На стадіоні «Локомотив»пр.Пушкіна 77-д  08 травня  2013р. з 9-00 до 15-00 

 

6.3.Технічна нарада 
Проходитиме у  легкоатлетичному манежу стадіона «Локомотив» о 16-00 08 травня 2013р. 

На технічній нараді мають бути присутні усі команди .Представники команд, які з поважних  

обставин не були присутні на нараді  можуть отримати всю необхідну інформацію у секретаріаті. 

 

6.4.Роздягальні  та біотуалети будуть  розташовані у парку ім..Глоби  

 

6.5. Тренування, розминка 

У парку ім. Глоби та  з 10-00 до 11-00 на трасі змагань  

 

7.Проведення змагань 
7.1 Положення                                                                                                                                                          

Змагання проводяться  09 травня 2013р. День приїзду  08 травня. У змаганнях беруть участь команди 

АР Крим, областей України, м. Києва, м. Севастополя, - члени Федерації легкої атлетики України. 

Змагання відбуваються з напівмарафону (21км 97,5м) у трьох номінаціях:серед чоловіків, 

жінок,молодь(чол..1991-93рн),молодь жінки (1991-93рн),юнірки (1994-95рн),юніори (1994-95рн)  з 

проміжним фінішем на 20км.Склад команди необмежений. До участі у змаганнях допускаються 

учасники, які заявлені від відповідно! території, або спортивного клубу. Відповідальність за стан 

здоров'я учасників під час змагань несуть медичні установи за місцем проживання учасників, які дали 

дозвіл спортсменам для участі у змаганнях, а також організації, які направляють команди чи окремих 

спортсменів на змагання. 

  Командний залік- До командного заліку враховуються по 6 кращих результатів  . 
Особиста першість визначається серед чоловіків, жінок, юніорів, юніорок та молоді    згідно правил 

1ААФ. 
У рамках Чемпіонату України проходить відкритий Чемпіонат  м.Дніпропетровськ з бігу на 5 км (одне 

коло) серед юнаків 1996-97 рн  и 10 км –(2 кол серед  ветеранів. Старт загальний 
 
 
7.2 Заявки. 
 

Попередня заявка висилається до ФЛАУ та ФЛАДнО за 10 днів до початку змагань. На 
мандатній комісії команда подає заявку, завірену обласним фізкультурним  диспанцером,  
облспортуправлінням. та обласною федерацією, яка підтверджує членство у ФЛАУ. На загальних 
умовах приймаються індивідуальні заявки від членів ФЛАУ .Іноземні громадяни повинні мати  
дозвіл відповідних федерацій. Заявки надсилати на адреси lora-sumy@ukr.net . fladnipro@i.ua  
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7.3.Остаточне підтвердження 
 
Представники команд мають підтвердити ім’я та прізвище тих спортсменів, які беруть участь у змаганнях, 

надають оригінали або ксерокопії паспортів, свідоцтва ФЛАУ 
 
7.4 .Процедура проведення змагань. 
7.4.1 Розклад 

14-00-14-45 Реєстрація  команд естафетного бігу 

 

14-45 Церемонія  відкриття 

15-30 1 забіг Старт естафет  ЗОШ 

15-50 2 забіг Старт естафет ЗОШ+ПТУ 

16-10 3 забіг Старт естафет  ВНЗ,СК 

16-00 Реєстрація   учасників полумарафону 

16-30 4 забіг Старт полумарафону 

16-40 Церемонія нагородження   естафет 

 

18-30 Церемонія нагородження полумарафону 
 
 
7.4.2.Зона змагань-. Траса. 
 

Проходить по пр. К.Маркса та набережній Леніна. Старт і фініш на площі театру Опери (схема 
траси додається) довжина кола 5279,5м 

                                                                

   
 

 
 Перекриття траси здійснюються міським підрозділом ДАІ м.Дніпропетровськ 



Траса перекривається 09 травня 2013 р  з 9-00 до 13-00 

 

 

 
7.4.3 Зона розминки ,зона старту 

Зона розминки розташована у парку ім..Глоби. Старт –біля театру Опери та балету 

 

 
 
7.4.4.Кімната збору учасників. 

 Схема-п.4 знаходиться у парку ім..Глоби. Всі спортсмени повинні пройти реєстрацію у кімнаті 

збору. Реєстрація починається за годину до старту і закінчується за 10 хвилин. Кожен учасник 

повинен мати два стартових номери. (Samsung) 
 
 

8.Протести та апеляції 
   Протести приймаються та розглядаються відповідно до правил ІААФ. Протест повинен бути подати в 
секретаріат не пізніше, як за 30 хвилин після офіційного оголошення результату і підписаний 
спортсменом чі офіційною особою. 
 
9.Медичне обслуговування на змаганнях 
  На змаганнях присутній Медичний делегат ФЛАУ та  машина швидкої допомоги. 
 
10.Охорона 
 
Здійснюється підрозділом міліції м.Дніпропетровськ 
 
11.Церемоніїї 
11.1   Відкриття змагань відбудеться о 14-45  в зоні старту біля театру Опери та балету                                                    
11.2         Нагородження. 

    Медалями та дипломами Мінистерства  молоді та спорту України 
 Чемпіони та призери з бігу  з напівмарафону. серед чоловіків і жінок 
  Чемпіони та призери з бігу  з напівмарафону. серед молоді (жін.,чол.) 
 Чемпіони та призери з бігу  з напівмарафону. серед юніорів (жін.,чол.) 
 
Медалями та дипломами Управління з питань фізичної культури та спорту 
Дніпропетровської міської ради 
 Переможці і призери серед ветеранів  з бігу на 5км,10 км 
Переможці і призери серед юнаків та дівчат з бігу на 5 км 

   
Після закінчення фінальних змагань переможець і призери змагань у супроводі судді повинні 

з'явитися у відділ нагородження. 
 

11.3.3 закриття змагань відбудеться після нагородження переможців 
 
12. Контактна інформація 
     За інформацією, щодо проведення Чемпіонату України з напівмарафону звертайтесь 
    до Віце-президента ФЛАДнО  Олега Зайченко  тел 8-067-6365964,   8-063-7754729 
    
    Державного тренера Ярощука Василя тел..097-5536375 
Офіс оргкомітету за адресою м.Дніпропетровськ пр.Пушкіна 77-д,стадіон «Локомотив» 
 
E-mail –fladnipro@i.ua  
                              
 
      



 

 

 

 


