ПРОГРАМА
Кубку України з легкої атлетики серед дорослих, молоді, юніорів,
юнаків (метання) - Фінал.
м. Умань

стадіон „Уманьферммаш”
02-04.07. 2015 року
І день 03 липня
ШТОВХАННЯ ЯДРА
09-00 Юнаки 2000 та молодші
4 кг
10-00 Юнаки 1998-99 років народження
5 кг
11-00 Дівчата 2000 року народження та молодші
3 кг
12-00 Дівчата 1998-99 років народження
3кг
16-00 Юніорки
4кг
17-00 Юніори
6кг
18-00 Жінки
4кг
19-00 Чоловіки
7,260 кг
МЕТАННЯ МОЛОТА
09-00 Юнаки2000 року та молодші
5 кг
10-00 Юнаки 1998-99 років народження
5 кг
11-00 Дівчата 2000 року народження
3 кг
12-00 Дівчата 1998-99 років народження
3 кг
17-00 Юніори
6кг
18-00 Юніорки,молодь, жінки
4 кг
19-00 Молодь, чоловіки
7,260 кг
МЕТАННЯ СПИСА
09-00 Юнаки 2000 року народження та молодші
10-00 Юнаки 1998-989років народження
11-00 Дівчата 2000 року народження та молодші
12-00 Дівчата 1998-99років народження
16-00 Юніорки
17-00 Юніори
18-00 Молодь, жінки
19-00 Молодь, чоловіки
МЕТАННЯ ДИСКА
13-00 Юнаки2000 року народження і молодші
14-00 Юнаки 1998-99 років народження
15-00 Дівчата 2000року народження і молодші
16-00 Дівчата 1998-99 років народження

600 гр
700 гр
500 гр
500 гр
600 гр
800 гр
600 гр
800 гр
1 кг
1,5 кг
1 кг
1кг

ІІ день 04 липня
МЕТАННЯ ДИСКА
09-00 Юніорки
10-00 Юніори
11-00 Молодь, чоловіки
12-00 Молодь, жінки

1 кг
1,750 кг
2 кг
1кг

Пропозиції
щодо проживання учасників кубку Україна з легкоатлетичних метань
02-04 липня 2015 року у місті Умані
1. Готель „Умань”. Розташований у центрі міста, 300 м від місця де будуть
проводитись змагання.
Оплата:
Номер на 2 особи економ класу з телевізором, туалет, душ у коридорі,
вода цілодобово. Вартість за номер – 132 грн.
Номер на 3 особи економ класу з телевізором, туалет, душ у номері, вода
цілодобово. Вартість за номер – 363 грн.
Номер на 2 особи (стандарт), туалет, душ у номері. Вартість за номер –
253 грн.
Детальнішу інформацію можна отримати за телефоном: (04744) 4-69-99 –
адміністратор, 4-66-48 – бухгалтерія.
hotel_uman@ukr.net – бухгалтерія
hotel_uman.booking@ukr.net – адміністратор
2. Приміщення для проживання у спортивній школі. 500 м від місця де
будуть проводитись змагання. Кімнати на 4, 6, 8, 10 осіб. Вартість з одної
особи - 40 грн. Туалет та душ – загальний. За окрему оплату - сауна.
Детальнішу інформацію можна отримати за телефоном: (04744) 3-45-62,
0663112641 – директор школи Грязнов Владислав Геннадійович.
3. Готель „Фортеця”. Розташований у районі центрального ринку, 800 м від
місця де будуть проводитись змагання.
Оплата:
Номер на 4, 10, 12 осіб економ класу (двоповерхові ліжка), туалет, душ у
кімнаті, вода цілодобово. Вартість за одну особу 50 грн.
Номер на 2 особи зі сніданком (стандарт) з телевізором, туалет, душ у
кімнаті, вода цілодобово. Вартість за номер – 300 грн. (без урахування
ПДВ), напівлюкс – 360 грн.
Детальнішу інформацію можна отримати за телефоном: (04744) 5-00-41 –
адміністратор,

Погляньте на карту України: у самому центрі її території, у самому її серці
розкинулась старовинна Умань. Географічне положення міста зумовило його
історичну долю, таку ж непросту, величну і трагічну, як і доля усієї держави.
Умань сьогодні – це одне з найкрасивіших та наймальовничіших
провінційних міст, особливий колорит якого виявляється у тісному
переплетінні минулого і сучасності.
На території сучасного міста та його околиць виявили залишки поселень
пізнього пелеоліту, трипільської культури, доби пізньої бронзи, черняхівської
культури та періоду Київської Русі. Поблизу Умані вчені знайшли кургани
скіфського часу.
Перша писемна згадка про Умань як місто датується 1616 роком.
Умань чи не найбагатша у Черкаському краї на історику – культурну
спадщину. Найстаріші споруди міста, що збереглися – торгові ряди (ратуша) та
василіанський монастир, заснований Францішеком Потоцьким.
Справжньою окрасою міста є нині діючий Свято – Миколаївський собор,
побудований у 1812 році.
„Софіївка” – перлина Умані та України.
Заснування парку оповите романтичними легендами. Мальовнича
природа долини річки на околиці Умані, кохання до чарівної жінки, іменем якої
названий парк, і народили цю перлину садово – паркового мистецтва. Саме
Софія дала ідею створення романтичного парку за мотивами старогрецької
міфології.
Неможливо оминути увагою таку віху в історії Умані, як розвиток
хасидизму. Цадик Нахман із Брацлава – правнук засновника хасидизму цадика
Бешта, один з найвпливовіших духовних лідерів брацлавських хасидів –
останні роки проживав в Умані, де і помер у 1810 році. Поховали його за
заповітом на старовинному єврейському цвинтарів. За заповітом кожен єврей за
своє життя повинен відвідати Єрусалим, Меджибіж і Умань. Тепер щорічно на
Рош ха-Шана десятки тисяч туристів з усього світу приїжджають на могилу
цадика Нахмана і просять здоров’я, благополуччя і миру.
Умань
багатогранне
місто
з
розвиненими
промислово
–
сільськогосподарськими, науково – освітніми, соціально – культурними,
адміністративними та туристичними функціями.
Уманщина також славиться провідними легкоатлетами метальниками,
які були призерами Олімпійських Ігор, чемпіонами та призерами Чемпіонатів
Європи, багаторазовими чемпіонами та призерами Чемпіонатів і Кубків
України.
Можна чимало розповідати про Умань, але його велич і красу пізнаєте,
лише завітавши до міста!

