Департамент освіти і науки, молоді та спорту
Київської міської державної адміністрації
Федерація легкої атлетики м. Києва

Всеукраїнські змагання з метань присвячені,
70-річчю визволення м. Києва (ІІІ ранг)
Регламент змагань.
1. Термін і місце проведення змагань.
Змагання проводяться 12 - 13 листопада 2013 р. у м. Києві,
на ДП ОСНЦ «Конча-Заспа», що на Столичному шосе.
Початок змагань о 11.00, відкриття змагань о 10.45.
2.Офіційні особи
Організаційний делегат
Технічний делегат
Керівник змагань
Головний секретар

Світлана Миленька
Юрій Кострицький, НС
Дмитро Нікітенко, НС
Ольга Нікітенко, НС

Рефері:
Метання молота та диска
Метання списа
Штовхання ядра

Борис Рубанко, НС
Микола Гурневич, НС
Ілона Захарченко, НС

Інформація та урочистості

Ольга Сколовенко, НС

Медичне забезпечення
Апеляційне журі

Євген Резанов
Семен Донской
Микола Батрух

3.Учасники.
Чисельний склад команди не обмежується. Змагання особисті.
Спортсмени можуть змагатися у декількох видах програми.
4. Заявки.
Заявки, разом з картками та документами, що посвідчують особу
та її вік - подаються до секретаріату за 1 годину до початку змагань.

5. Розминка. Контроль і реєстрація учасників.
Кожний учасник перед початком змагань у заявленій дисципліні
програми повинен пройти реєстрацію і контроль спортивного одягу і взуття
на місці старту.
Контроль і реєстрація учасників закінчується за 10 хвилин до старту .
Виходом учасників до місць змагань, реєстрацією, контролем та
розминкою керує суддівська бригада.
6. Порядок на місцях проведення змагань.
Для учасників, тренерів, керівників команд, особам обслуговуючого
персоналу і іншим особам команд визначені місця.
На місцях проведення змагань можуть бути лише ті спортсмени, які
беруть в ньому участь. Забороняється вихід до місць змагань тренерам та
іншим особам.
Учасникам забороняється проводити самовільно розминку, виносити
до місць змагань спортивні сумки, пакети інші предмети з рекламними
написами, а також користуватись будь-якою радіоапаратурою. Місця
розташування команд необхідно обов’язково прибрати після закінчення
змагань.
7. Програма змагань.
12 листопада - Вівторок
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.
Юніори6 кг.
Юніори6 кг.
Чоловіки 7.260 кг
Чоловіки 7.260 кг.
13 листопада - Середа
Метання диска
Дівчата 1998-1999 р.н. - 1 кг.
Дівчата 1996-1997 р.н. - 1 кг.
Юнаки 1998-1999 р.н. - 1 кг.
Юнаки 1996 -1997 р.н.- 1.5 кг.
Юніорки, жінки 1 кг.
Юніори 1.750 кг.
Чоловіки 2 кг.

Метання списа
Дівчата 1998 -1999 р.н.- 500 г.
Дівчата 1996 -1997 р.н.- 500 г.
Юнаки 1998-1999 р.н. - 600 г.
Юнаки 1996 -1997 р.н.- 700 г.
Юніорки, жінки 600 г.
Юніори 800 г.
Чоловіки 800 г.

8. Інформація на змаганнях.
Інформація на змаганнях здійснюється по радіосистемі та на стендах
інформації.

9. Урочисті церемонії.
Відкриття змагань. Відкриття змагань відбудеться 12.11.2013р.
о 10-45 на місці проведення змагань. У відкритті беруть участь делегації від
команд у складі 3 осіб. Шикування учасників урочистого відкриття о 10.40.
10. Нагородження.
Переможці та призери нагороджуються дипломами.

Федерація легкої атлетики м. Києва та суддівська колегія змагань
бажають керівникам команд, тренерам, та спортсменам успіхів,
дружніх стосунків, та взаємоповаги.

