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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Всеукраїнських змагань з легкої атлетики
Кубок України, ІІІ етап Гран-прі «Висота»
у рамках «Молодіжного Фестивалю спорту та краси» приуроченого пам’яті
ЗТУ І.Д. Ковпака
1. Мета та завдання
Змагання за даним Положенням спрямовані на вирішення наступних завдань:
- подальший розвиток легкої атлетики на Україні;
- залучення населення, особливо учнівської молоді до регулярних занять
легкою атлетикою;
- подальший розвиток стрибків у висоту, як одного з провідних видів легкої
атлетики на Україні;
- визначення рейтингу спортсменів, котрі спеціалізуються у стрибках у
висоту у своїх вікових категоріях;
- підвищення якості роботи тренерів, оцінка роботи спортивних шкіл;
- виявлення та відбір кращих спортсменів до збірної команди України;
- залучення нової глядацької аудиторії до культурно-спортивних заходів.
2. Керівництво проведення змагань
Контроль за проведенням змагань здійснює ФЛАУ, комітет з питань
фізичної культури і спорту.
Безпосереднє проведення змагань здійснює Миколаївська обласна
громадська організація «Федерація легкої атлетики». Обласна федерація виконує
підготовчу роботу, роботу з організації змагань, веде розрахунки з витрат,
пов’язаних з підготовкою та проведенням змагань, забезпечує поточні потреби
учасників та офіційних осіб.
Залучає спонсорські кошти, проводить рекламну компанію. Безпосередній
контроль за підготовкою і проведенням змагань, а також звітність, покладаються
на технічного і організаційного делегатів та керівника змагань призначених
ФЛАУ.
3. Місце і термін проведення
Змагання проводяться у м. Миколаєві 10-11.05.2013 р. на Центральному
міському стадіоні.
Приїзд учасників 10.05.13 р. Початок змагань 11.05.13 р.
- 13.00 – юнаки та дівчата 1996 та молодші;
- 16.00 – Гран-прі «Висота» жінки, чоловіки.
4. Програма. Учасники.
До участі у змаганнях допускаються тільки члени ФЛАУ. Змагання особистокомандні. Загальний чисельний склад команди не обмежуються.

Відповідальність за стан здоров’я учасників змагань несуть медичні установи
за місцем проживання спортсменів, які подали дозвіл на участь у змаганнях. У
командних змаганнях приймають участь команди областей.
Попереднє підтвердження про участь із кількісним складом приймаються до
10.05.2013 р. Мандатна комісія по допуску працює 10.05.2013 р. До комісії
подаються:
- заявка, карточка на спортсмена, інформаційний листок його досягнень.
5. Урочистості. Нагородження.
Урочисте відкриття 11 травня о 15.45. Урочисте закриття після виступу
чоловіків. Першість визначається згідно правил ІААФ.
Переможці та призери серед юнаків та юніорів нагороджуються медалями,
грамотами.
Переможці Гран-прі «Висота» чоловіки та жінки нагороджуються
медалями, грамотами, спеціальними призами від спонсорів, грошовими
винагородами.
Офіційні особи змагань
Змагання проводяться під патронатом керівників міських структур
Технічний делегат ФЛАУ – Тиртишник В. (НС) м. Київ
Керівник змагань – Демидов В.В. (НС) м. Миколаїв
Головний секретар – Демидова І.В. (НС) м. Миколаїв
Президент МОГОФЛА – Бабакова І.А.
Генеральний секретар – Бугайов А.І.
Умови прийому. Фінансування.
Витрати по відрядженню учасників та команд за рахунок відряджуючих
організацій. Проживання у гуртожитку МВУФК. Проживання офіційно
запрошених спортсменів – безкоштовно, за рахунок ФЛАУ. Нагородження
кубками, медалями. грамоти за рахунок МОГО ФЛА. Харчування, проїзд та
проживання,Судів за рахунок Державної служби молоді та спорту України. Всі
інші витрати за рахунок позабюджетних залучених коштів.

Дане положення є офіційним запрошенням до участі у змаганнях.

