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Положення 
про проведення V відкритого Чемпіонату Білоцерківської МФ 

 з легкоатлетичного кросу 
І. Мета та завдання: 

1. Пропаганда легкої атлетики. 
2. Розвиток видів витривалості. 
3. Вдосконалення спортивної майстерності провідних спортсменів. 
4. Підвищення масовості руху любителів бігу. 
5. Встановлення дружніх зв‛язків між спортсменами інших міст України та інших 

країн. 
ІІ. Місце та час проведення змагань: 

1. Дистанції змагань – жінки 6100 м, чоловіки – 10200 м, юнаки ст. – 3000 м, юнаки 
мол. – 2000 м, дівчата ст. – 2000 м, дівчата мол. – 1000 м. 

2. Змагання проводяться 03 вересня 2016 року в м. Біла Церква, дендропарк 
“Олександрія” зупинка “Піонерська”. 

3. Початок змагань о 10.00 год. 
ІІІ. Керівництво та організація змагань. 

1. Загальне керівництво, контроль за підготовкою та проведенням змагань здійснює 
відділ Білоцерківської міської ради з питань фізичної культури та спорту. 

2. Безпосереднє керівництво і відповідальність покладається на суддівську колегію. 
VI. Учасники та програма змагань: 

1. До участі у змаганнях допускаються всі бажаючі, які мають належну бігову 
підготовку. 

2. Кожен учасник змагань несе особисту відповідальність за стан свого здоров‛я під 
час змагань. 

3. Для участі у змаганнях необхідно до 01 вересня 2016 року заповнити 
реєстраційний бланк, розміщений на сайті arsenalbc.com. Довідки від лікаря 
подаються в мандатну комісію та на е-mail: arsenal_bc@i.ua до 01 вересня 2016 р. 
тел.. 380973688898. 

 
Дівчата ст. 1999-2001 р.н., 2000 м 
 
Дівчата мол. 2002-2004 р.н., 1000 м 
 
Жінки 6100 м 
І категорія 18-34  
ІІ категорія 35-39  
ІІІ категорія 40-44  
VI категорія 45-49  
V категорія 50-54  
ІV категорія 55-59 
VІІ категорія 60-64  
VІІ категорія 65-69  
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VІІ категорія 70 і більше 
 
Юнаки ст. 1999-2001 р.н., 3000 м 
 
Юнаки мол. 2002-2004 р.н., 2000 м 
 
Чоловіки 10200 м 
І категорія 18-34  
ІІ категорія 35-39  
ІІІ категорія 40-44  
VI категорія 45-49  
V категорія 50-54  
ІV категорія 55-59 
VІІ категорія 60-64  
VІІ категорія 65-69  
VІІ категорія 70 і більше 
 
Робітники фабрики: чоловіки виступають на дистанції 10200 м. жінки – 6100м. 

V.Нагородження. 
       1. Учасники змагань отримують футболки від СК ”Арсенал“. 
       2. Переможці та призери змагань (окремо серед жінок та чоловіків по віковим  
категоріям) нагороджуються грошовими преміями, дипломами та медалями. 

 
Дівчата ст. 1999-2001 р.н. – з 1 по 3 місце 
 
Дівчата мол. 2002-2004 р.н. – з 1 по 3 місце 

 
Жінки 
І категорія- 18-34 – жінки з 1 по 7 місця 
ІІ категорія  35-39 - жінки з 1 по 3; 
ІІІ категорія 40-44 - жінки з 1 по 3; 
VI категорія 45-49- жінки з 1 по 3;  
V категорія  50-54- жінки з 1 по 3; 
ІV категорія 55-59- жінки з 1 по 3; 
VІІ категорія 60 - 64 жінки з 1 по 3; 
VІІ категорія 65 - 69 жінки з 1 по 3; 
VІІ категорія  70 і більше жінки з 1 по 3. 
 
Юнаки ст. 1999-2001 р.н. – з 1 по 3 місце 
 
Юнаки мол. 2002-2004 р.н. – з 1 по 3 місце 
 
Чоловіки 
І категорія 18-34 – чоловіки з 1 по 8 місця  
ІІ категорія  35-39 – чоловіки з 1 по 3; 
ІІІ категорія 40-44 - чоловіки з 1 по 3; 
VI категорія 45-49- чоловіки з 1 по 3;  
V категорія  50-54- чоловіки з 1 по 3; 
ІV категорія 55-59- чоловіки з 1 по 3; 
VІІ категорія 60 - 64 чоловіки з 1 по 3; 
VІІ категорія 65 - 69 чоловіки з 1 по 3; 
VІІ категорія  70 і більше чоловіки з 1 по 3. 



 
Робітники фабрики нагороджуються: жінки з 1 по 4 місця, чоловіки з 1 по 6 місця. 
 

VI. Фінансові витрати. 
1. Витрати на проведення змагань(оплата суддів, лікаря, озвучування заходу, 

виготовлення афіш, дипломів, канцелярські, поштові, кіно, фото та друкарські 
роботи,виготовлення нагрудних номерів, рекламу змагань, придбання медалей, 
кубків та призів забезпечують спонсори. 

2. Витрати пов‛язані з проїздом, розташуванням та добові здійснюють за рахунок 
організацій, що відряджають або самих учасників. 

 
 
Дане положення є офіційним викликом на змагання. 
Підтвердження про участь у змаганнях подати до 01 вересня 2016 року.09100, 

Україна, Київська область. м. Біла Церква, вул. І. Мазепи б.45, кв.47 Недибалюк Віктор 
Петрович. тел.. 380973688898. сайт: arsenalbc.com. E-mail: arsenal_bc@i.ua 
 
 




