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ПОЛОЖЕННЯ 

Про Всеукраїнські змагання з метань присвячені, 

70-річчю визволення м. Києва (ІІІ ранг) 

1. Мета та завдання. Патріотичне виховання молоді, підтримка історичних 

традицій, формування здорового способу життя, популяризація та подальший 

розвиток легкої атлетики, а також відбір перспективних атлетів для участі у 

Всеукраїнських змаганнях. 

2. Керівництво проведенням змагань.  Загальне керівництво та безпосереднє 

проведення змагань покладається на Департамент освіти і науки молоді та спорту 

КМДА спільно з Федерацією легкої атлетики м. Києва (ФЛАК). Безпосередній  

контроль, відповідальність за підготовку та проведення змагань, дотримання Правил 

ІААФ на змаганнях, а також звітність - покладається на Технічного та Організаційного 

делегатів і Керівника змагань, які призначені Виконкомом Федерації легкої атлетики 

та затверджені «Департаментом». 

3. Місце і термін проведення змагань.  Змагання відбудуться  11-13.11.2013 р. 

у м. Києві, на ДП ОСНЦ «Конча-Заспа». 11.11.2013 р. – день приїзду. Початок 

змагання об 11:00, відкриття змагання 12.11.2013р. о 10:45. 

4. Учасники змагань. Змагання особисті. Кожен учасник може змагатися у 

декількох видах  програми. Всі учасники повинні мати (або отримати) подвійні 

стартові номери  ФЛАК встановленого  зразка.  

До участі у змаганнях допускаються  спортсмени, які заявлені від  команд  АР 

Крим, областей України,  мм. Києва,  Севастополя,  спортклубів,  спортивних шкіл 

усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю,  відомств, 

ФСТ. Допуск на змагання згідно правил ІААФ. 

 Відповідають за стан здоров’я спортсменів медичні установи які дали дозвіл 

на їх участь у змаганнях.  

5. Термін та умови подання заявок. Заявки та картки разом з документами , що 

посвідчують особу та її вік - подаються за 1 годину до початку змагань в секретаріат. 

6. Програма змагань: 

    Штовхання  ядра                                                Метання  молота 

     Дівчата 1998 -1999 р.н. - 3 кг.                        Дівчата 1998 -1999 р.н. - 3 кг.      

             Дівчата 1996 -1997 р.н. - 3 кг.                       Дівчата 1996 -1997 р.н. - 3 кг   

     Юнаки 1998 -1999 р.н. -  5 кг.                       Юнаки 1998 -1999 р.н. - 5 кг. 

     Юнаки 1996 -1997 р.н. -  5 кг.                       Юнаки 1996 -1997 р.н. - 5 кг. 

     Юніорки, жінки -            4 кг.                        Юніорки, жінки -           4 кг. 

     Юніори -                            6 кг.                       Юніори -                            6 кг. 



     Чоловіки -                         7.260 кг                  Чоловіки -                        7.260 кг. 

 

 

 

   Метання  диска                                                   Метання  списа 

              Дівчата  1998-1999 р.н. -  1 кг.                        Дівчата 1998 -1999 р.н. -  500 г. 

    Дівчата  1996-1997 р.н. -  1 кг.                         Дівчата 1996 -1997 р.н. -   500 г.           

    Юнаки  1998-1999 р.н. -  1 кг.                        Юнаки  1998-1999 р.н. -  600  г. 

    Юнаки 1996 -1997 р.н. -   1.5 кг.                      Юнаки 1996 -1997 р.н. -   700  г. 

    Юніорки, жінки -             1 кг.                          Юніорки, жінки -             600 г. 

    Юніори -                            1.750 кг                    Юніори -                            800 г 

Чоловіки -                          2 кг.                           Чоловіки -                          800 г. 

 

7. Фінансові витрати.   З підготовки та проведення змагань, в тому числі витрати 

за оренду спортивної бази, оренду спортінвентарю та обладнання, оплата суддівства, 

нагородження переможців та призерів змагань, медичне забезпечення та придбання 

канцелярських товарів - коштом федерації легкої атлетики м. Києва. 

Витрати на проїзд, проживання та харчування - коштом відряджуючої організації. 

8. Нагородження. Переможці та призери - нагороджуються дипломами. 

 

9.  Заявки на участь в змаганнях. Попередні заявки надсилаються електронною 

поштою до 10.11.2013р. головному секретарю (Ользі Нікітенко bertik@voliacable.com) або 

т/факс (044) 413-86-58.  

Це  Положення є офіційним запрошенням до участі у змаганнях.                   

Оргкомітет. 

mailto:bertik@voliacable.com;

