Чемпіонат України серед дорослих та молоді зі спортивної ходьби
на 50 км .
Чемпіонат України серед команд СДЮШОР та ДЮСШ.
XVІI Міжнародні змагання зі спортивної ходьби
Кубок “Вечірній Івано-Франківськ.
Чемпіонат Івано-Франківської області зі спортивної ходьби серед
команд ДЮСШ та СДЮШОР.

1. Місто Івано-Франківськ
Івано-Франківськ — східні «ворота» Карпат — розташований на
південному заході України на відстані 150—300 км від кордонів
Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини.
Івано-Франківськ — місто обласного значення, адміністративний,
економічний і культурний центр Прикарпатського краю.
Територія міста — 83,73 кв. км. Чисельність населення — 238,2 тис. чоловік.
Місто зв'язане мережею автомобільних та залізничних шляхів з країнами Європи та СНД.
Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» забезпечує обслуговування повітряних суден всіх
типів та має пропускну здатність 400 пас./год. Відкрито нові сезонні туристичні авіарейси в
Чорногорію, Туреччину, Італію.
Відстані від Івано-Франківська до кордонів:
- з Румунією (митний перехід «Порубне») — 180 км,
- з Польщею (митний перехід «Мостиська») — 200 км,
- зі Словаччиною (митний перехід «Ужгород») — 300 км,
- з Угорщиною (митний перехід «Чоп») — 320 км.
Станом на 2010 рік місто Івано-Франківськ має
документально оформлені споріднені зв’язки з 21 містом зарубіжжя, серед яких м. Бая Маре
(Румунія), м. Жешув (Республіка Польща), м. Хшанув (Республіка Польща), м. Зєльона Гура
(Республіка Польща), м. Сєрпухов (Російська Федерація), м. Рибнік (Шльонське воєводство,
Польща), м. Орадеа (Румунія), м. Сургут (Російська Федерація), м. Томашов Мазовєцкі
(Республіка Польща), м. Брест (Республіка Білорусь), місто Ніредьгаза (Угорська республіка), м.
Ополє (Республіка Польща), м. Тирговіште (Румунія), Дільниця Охота столичного міста Варшава
(Республіка Польща), м. Тракай (Литовська Республіка), м. Єлгава (Латвійська Республіка), м.
Свідніца (Республіка Польща), м. Люблін (Республіка Польща), м. Кошалін (Республіка Польща),
Новосольський Повіт (Республіка Польща), м. Пршеров (Чеська
Республіка).
Історія міста Івано-Франківська бере початок із заснування
межиріччі річок Бистриці Надвірнянської та Бистриці
Солотвинської старовинного села Заболоття: було збудовано
фортецю, яка з часом перетворилася у торговий, ремісничий центр
Галичини. У 1662 році місто отримало магдебурзьке право і стало
відоме як Станіславів. У 1919 році місто Станіславів було столицею Західноукраїнської Народної
Республіки (ЗУНР). У 1962 році, через 330 років після заснування, місто Станіславів
перейменовано в Івано-Франківськ, на честь Великого Каменяра Івана Франка.
Сьогодні, Івано-Франківськ є одним з найбільш динамічних міст в регіоні. Активно
розвиваються як економічний, так і гуманітарний сектор міста.
Про високий рівень розвитку міської громади свідчить і те,
Івано-Франківськ за версією журналу «Фокус» у 2010 році вдруге
поспіль посів третє місце в рейтингу «55 кращих міст для життя».
Протягом року експерти журналу пильно стежила за життям
українських міст, вивчаючи їх по цілому ряду критеріїв, від яких
залежить якість життя городян. Івано-Франківськ був відзначений
за високий культурний рівень і туристичну привабливість, при оцінці якої враховувався потік
туристів, наявність визначних пам'яток в місті та відповідної інфраструктури. Також ІваноФранківськ показав високий результат за показником «вища освіта», який характеризує
можливість для здобуття вищої освіти, кількість вузів III і IV рівня акредитації, і співвідношення
кількості студентів до кількості населення. У 2013 році місто святкувало 351-ту річницю з дня
заснування та отримання магдебурзького права.

2. Федерація легкої атлетики Івано-Франківської області:
Президент федерації

Віталій Матешко
3. Проведення змагань

Місце проведення: м. Івано-Франківськ вул. Андрія Мельника та вул. Незалежності
Термін проведення змагань: 19-20 жовтня 2013 року
День приїзду команд: 18 жовтня 2013 року
4. Розміщення
Для закордонних команд:
Суддів та спортсменів :

за готівку:

готель по вул. Л.Українки, 4, тел. (0342) 751619
Туркомплекс «ПРИКАРПАТТЯ»
вул. Гетьмана Мазепи, 140-а
тел.. (03422)3-02-98, 3-02-81(факс)
готель «Дністер» вул. Січових Стрільців, 12, тел. (0342) 2-35-33
5. Транспорт

Здійснюватиметься транспортне забезпечення заходу згідно затвердженого кошторису
автобусами «ЕТАЛОН»
6. Медичне обслуговування
Змагання обслуговуватиме машина швидкої та невідкладної медичної допомоги
7. Технічна нарада
Засідання головної суддівської колегії з представниками команд о 16.00 год.
Засідання ГСК на пл. Міцкевича, 4 (обласна рада профспілок) о 17.00 год.
8. Режим роботи мандатної комісії
Мандатна комісія працюватиме 18.10.2013 р. з 9.00 год. по 14.00 год. в обласній раді
профспілок (пл. Міцкевича, 4)
9. Остаточне підтвердження
Підтвердження про приїзд надіслати до 10.10.2013 р.! за тел. (03422)2-50-79 (факс),
0972292479 Віталій Матешко ,
mateshko.v@mail.ru
10. Церемонія нагородження
Церемонія нагородження відбуватиметься згідно розкладу, 0 15.20 год.,
19 та 20 .10.13р.
11. Церемонія відкриття
Церемонія відкриття відбудеться 18.10.2013 року о 18.00 год. в приміщенні глядацької
зали театру-кіно «Люм'єр»

12. Контактна інформація
Федерація легкої атлетики Івано-Франківської області
вул. Грушевського, 21/812 76 004 м. Івано-Франківськ
Україна
Тел. 380-3422-2-50-79(факс)
Дом. тел. 380-342-779-311
моб. тел. 380-97 229 24 79
13. Розклад змагань

Чемпіонату України серед дорослих та молоді зі спортивної ходьби
на 50 км .
Чемпіонату України серед команд СДЮШОР та ДЮСШ.
XVІI-х Міжнародних змагання зі спортивної ходьби
Кубок “Вечірній Івано-Франківськ.
Чемпіонату Івано-Франківської області зі спортивної ходьби серед
команд ДЮСШ та СДЮШОР.
18.10.2013 року п’ятниця
9.00-16.00 Робота мандатної комісії площа Адама Міцкевича,4
(приміщення обласної ради професійних спілок )
12.00 Прес-конференція вул. Грушевського,21 ( міська рада , зал засідань № 311)
16.00 Засідання ГСК з представниками команд, площа Адама Міцкевича, 4
(приміщення обласної ради професійних спілок )
16.45 Засідання Головної суддівської колегії ( ГСК) , площа Адама Міцкевича, 4
(приміщення обласної ради професійних спілок )
18. 00 Урочисте відкриття змагань театр-кіно «Люм´єр» вул. Грушевського,3
19.10.2013року субота. м. Івано-Франківськ вул. Андрія Мельника
10.00 Старт юніорів 1994-95 р.н.
с/х -10 км.
10.50 Старт юнаків 1996-97 р.н.
с/х-10 км.
11.50 Старт жінки
с/х-10 км.
11.52 Старт юніорки 1994-95р.н.
с/х-10 км.
12.50 Старт дівчата юнки 1996-97 р.н.
с/х- 5 км.
13.20 Старт юнаків мол. 1998-99 р.н.
с/х-5 км.
13.50 Старт дівчат юнок мол. 1998-99 р.н.
с/х-3 км.
13.52 Старт дівчат 2000-2001 р.н.
с/х-3 км.
14.10 Старт хлопці 2000-2001 р.н.
с/х-3 км.
14.30 Старт хлопчиків 2002 р. н. і мол.
с/х- 2 км.
14.50 Старт дівчаток 2002 р. н. і мол.
с/х-2 км.
15.20 Церемонія нагородження !
18.00 - 19.00 Піша екскурсія центральною частиною міста.
20.10.2013 року неділя. м. Івано-Франківськ вул. Незалежності
10.00 Старт чоловіки та молодь
с/х -50 км.
12.00 Старт ветерани чоловіки
с/х - 3 км.
12.20 Старт ветерани жінки
с/х- 3 м.
15.20 Церемонія нагородження 16.00 Закриття змагань
ОРГКОМІТЕТ, ГСK

Гостинно запрошуємо до Івано-Франківськa!

НАГОРОДИ ЧЕКАЮТЬ НА ВАС!!!

