
 
проект 

Чемпіонат України з легкої атлетики  
серед юнаків 2004 р.н. та молодше (4-борство) 

 
22-24 травня 2017 р.                                           м. Чорноморськ,  стадіон «Шкільний» 

 

Розклад  змагань 
22 травня 2017року (понеділок) 

 
10.00 - 15.00 Робота  мандатної   комісії ( КДЮСШ, м. Чорноморськ  вул. 1 травня 8є) 

17.00   Технічна  нарада  представників  команд  (стадіон «Шкільний») 
17.30   Нарада  суддівської  колегії  (стадіон «Шкільний») 

18.00 - 19.00   розминка   учасників  змагань (стадіон «Шкільний») 
                                            

23 травня 2017 року (вівторок) 
 

9.00 Парад  відкриття  змагань  
10.00 біг  60м дівчата  (СДЮШОР) 1 потік 
10.10 біг 60м  юнаки (СДЮШОР) 1 потік 
10.30 біг 60м дівчата (СДЮШОР) 2 потік     
10.40 біг 60м юнаки (СДЮШОР) 2 потік 
10.50 біг 60м   дівчата( ДЮСШ) 3 потік    
11.10 біг 60м юнаки (ДЮСШ) 3 потік 
11.20 біг 60м   дівчата( ДЮСШ) 4 потік      
11.40 біг 60м юнаки (ДЮСШ) 4 потік   
12.00 біг 60м дівчата( ДЮСШ) 5 потік         
12.10 біг 60м юнаки (ДЮСШ) 5 потік   

 
10.40 Стрибки  у  довжину  з  розбігу 

(3 спроби)   
дівчата  (СДЮШОР) 1 потік 

10.50 Стрибки  у  довжину  з  розбігу 
(3 спроби)   

юнаки (СДЮШОР) 1 потік 

11.20 Стрибки  у  довжину  з  розбігу 
(3 спроби)   

дівчата (СДЮШОР) 2 потік 

11.30 Стрибки  у  довжину  з  розбігу 
(3 спроби)   

юнаки (СДЮШОР) 2 потік 

12.00 Стрибки  у  довжину  з  розбігу 
(3 спроби)   

дівчата( ДЮСШ) 3 потік 

12.10 Стрибки  у  довжину  з  розбігу 
(3 спроби)   

юнаки (ДЮСШ) 3 потік 

12.40 Стрибки  у  довжину  з  розбігу 
(3 спроби)   

дівчата( ДЮСШ) 4 потік 

12.50 Стрибки  у  довжину  з  розбігу 
(3 спроби)   

юнаки (ДЮСШ) 4 потік 

13.20 Стрибки  у  довжину  з  розбігу 
(3 спроби)   

дівчата( ДЮСШ) 5 потік 

13.30 Стрибки  у  довжину  з  розбігу 
(3 спроби)   

юнаки (ДЮСШ) 5 потік 
 

15.00-  технічна  нарада  представників.        



 
       
                                                            24  травня (середа) 
 
 

9.30 Метання  м’яча (вагою 
150гр) - 3 спроби 

дівчата СДЮШОР 1 потік 

9.30 Метання  м’яча (вагою 
150гр) - 3 спроби 

юнаки СДЮШОР 1 потік 

10.00 Метання  м’яча (вагою 
150гр) - 3 спроби 

дівчата СДЮШОР 2 потік 

10.00 Метання  м’яча (вагою 
150гр) - 3 спроби 

юнаки СДЮШОР 2 потік 

10.30 Метання  м’яча (вагою 
150гр) - 3 спроби 

дівчата ДЮСШ 3 потік 

10.30 Метання  м’яча (вагою 
150гр) - 3 спроби 

юнаки ДЮСШ 3 потік 

11.00 Метання  м’яча (вагою 
150гр) - 3 спроби 

дівчата ДЮСШ 4 потік 

11.00 Метання  м’яча (вагою 
150гр) - 3 спроби 

юнаки ДЮСШ 4 потік 

11.30 Метання  м’яча (вагою 
150гр) - 3 спроби 

дівчата ДЮСШ 5 потік 

11.30 Метання  м’яча (вагою 
150гр) - 3 спроби 

юнаки ДЮСШ 5 потік 

 

12.30 біг  500м   дівчата 
13.00 біг   600м юнаки 

 
 
 
14.30 -  технічна  нарада  представників        
15.00 – закриття  змагань  нагородження учасників змагань 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


