
                                                                
 

          ОСОБИСТО-КОМАНДНИЙ  ЧЕМПІОНАТ  УКРАЇНИ   

                                    (ГІРСЬКИЙ БІГ В ГОРУ)  
29-30.07.2016 року 

смт. Ворохта Івано-Франківської області 

місце основної локації навчально-спортивна база 

 «Заросляк» котра розташована у підніжжі гори Говерла  

на відстані 21км від смт. Ворохта. 
 

Адреса: 78595, смт. Ворохта, вул. Говерлянска, 31, Яремчанської міської 

ради, Івано -Франківскойїобласті Телефон: +380 (68) 162-06-28 

Сайт: http://www.zaroslyak.com 

 

                                                  
 

Федерація легкої атлетики Івано-Франківської області  щиро вітає учасників, 

суддів, вболівальників особисто-командного чемпіонату України з гірського 

бігу ( в гору) та зичить приємного перебування в заповідній зоні екологічно 

чистого куточку українських Карпат.  

 
     1. Організаційні умови прибуття команд чи окремих спортсменів 

 

      Місце прибуття 29 липня 2016 року: 

   м. Івано-Франківськ   вул. Лесі Українки, 4 готель-гуртожиток (І поверх конференц зала) 

        Розташований у центральній частині міста, поруч площа Адама Міцкевича. 

 

  2. Місце розташування та терміни роботи секретаріату змагань  

 

Секретаріат працюватиме в конференц залі (І поверх) готелю-гуртожитку  

по вул.  Л.Українки, 4,  29.07.2016 р. з 10.00 год. по 14.00 год.  

 

  3. Трансфер 

 

Перевезення учасників змагань, суддів, обслуговуючого персоналу здійснюватиметься   

автобусами   Приватного підприємства -  « Явір» таксі 1554. 

http://uahotels.info/out/?site=http%3A%2F%2Fwww.zaroslyak.com


 

      4. Медичне обслуговування та забеспечення безпеки учасників 

 

      Змагання обслуговуватиме спортивний лікар  Івано-Франеківського обласного центру 

«Здоров`я» та фахівці обласного товариства червоного хреста України котрі мають 

медичну освіта та відповідні навички роботи в екстремальних умовах.  

Рятувальний загін працівників МНС в Івано-Франківській області здійснюватиме 

необхідні заходи безпеки під час проведення змагань. 

 

      5. Технічна нарада 

 

      Засідання головної суддівської колегії з представниками команд відбудеться  29 липня 

2016 року о 16.00 год. в конференц - залі готелю по вул. Л.Українки, 4. 

       Засідання ГСК, обслуговуючого персоналу  відбудеться  30 липня 2016 року в холі 

навчально-спортивної бази   «Заросляк» о 10.30 год. 

 

     6. Церемонія відкриття змагань та інструктаж спортсменів, представників команд  

 

      Церемонія відкриття відбудеться 30.07.2016 року о 10.40 год. на вході в навчально-

спортивну базу « Заросляк».   

      Інструктаж спортсменів,представників команд, супроводжуючих осіб та  

вболівальників о 10. 55 год. 

 

     7. Контактна інформація  

 

          Федерація легкої атлетики Івано-Франківської області  

          вул. Грушевського, 21/812   

          76 004 м. Івано-Франківськ 

          Україна                                    Тел. 380-3422-53-40-79 (факс)    

                                                            моб. тел. 380-97 229 24 79 

Віталій Матешко 

 

     8. Розклад змагань                             

 

                                                    

30.07.2016 року субота. НСБ « Заросляк» 

 

 06.00 - 10.00  - Маркування траси змагань;  

10.40 -  Відкриття особисто-командного чемпіонату (гірський біг в гору); 

10.55 -  Інструктаж учасників з техніки безпеки під час змагань; 

11.30. - Старт чоловіки дорослі, молодь 12 км;  

11.45 -  Старт юніори 8км; 

11.50 -  Старт жінки дорослі, молодь 8 км; 

12.20.-  Старт юніорки 4 км;   

13.20  - Організований супровід учасників до місця локації НСБ «Заросляк»; 

15.00 -  Нагородження в особисто-командній першості; 

15.30 - Закриття змагань; 

16.00-18.30 - Трансфер учасників змагань, суддів та обслуговуючого персоналу до Івано-

Франківська. 

   

 

 



Зичимо учасникам змагань 

вдалих стартів та 

переможних фінішів! 

 
 

Офіційний готель для учасників  

Особисто-командного чемпіонату 

України з гірського бігу ( в гору) 
 

Назва Контактна інформація Проживання 

Готель-гуртожиток  

ім. Л. Українки 

Адреса: вул. Л. Українки, 4 

Телефон: (0342) 2-34-03 

Кількість місць: 50. 

Вартість проживання - 100 

грн./доба на 1 особу.  

 
Гуртожиток готельного типу, Івано-Франківськ, вул. Лесі Українки, 4. Тел.: (0342) 75-16-19, 75-16-29.  

Гуртожиток готельного типу в самому центрі міста. Номера - 1,2,3,4місні (телевізор, вигоди на поверсі, гаряча 
вода є) і люкс.  
Додатково: стоянка, кафе.  

 

 

 
ОРГКОМІТЕТ, ГСK 

   

 

 
 


