
РОЗКЛАД  

Всеукраїнських змагань  з легкої атлетики  

03 – 04 листопада 2018 року, смт Лазурне 
 

Субота, 03 листопада 2018 року 

Час Вид  програми 

 

Учасники 

13.00 біг 100 м Дів.16-5 , Дів -18-0  юніорки-0 

13.05 стрибки у довжину Дів.16-6, Дів.18-5, юніорки-2 

13.05 біг 100 м Юн.16-0, Юн.18-3, юніори-1 

13.15 стрибки у висоту Юн.-16-12, Юн.-18-7 юніори-4 

13.15 біг 400 м  Дів.16-19, Дів -18-0,  юніорки-1 

13.35 біг 400 м  Юн.16-10, Юн.18-9, юніори-4 

13.50 стрибки у довжину Юн.16-12, Юн.18-7, юніори-4 

14.00 біг 800 м  Дів. 16-15 , Дів.-18-5  юніорки-1 

14.20 біг 800 м  Юн.16-17, Юн.18-8, юніори-0 

14.30 стрибки у висоту Дів.16-2, Дів.18-5,  юніорки-1 

14.40 біг 1500 м  Дів.16-9, Дів.18-3,  юніорки-1 

14.50 біг 1500 м  Юн.16-16, Юн.18-10, юніори-1 

14.50 потрійний стрибок Дів.16-1, Дів.18-3,  юніорки-0 

15.10 біг 110 м з/б Юн.16-3, Юн.18-8, юніори-1 

15.15 потрійний стрибок Юн.16-2, Юн.18-3, юніори-0 

15.20 біг 100 м з/б Дів.16-1, Дів.18-2,  юніорки-0 

15.30 біг 200 м  Дів.16-9, Дів.18-10,  юніорки-2 

15.50 біг 200 м  Юн.16-19, Юн.18-13, юніори-1 

 

Неділя, 04 листопада 2018 року 

Час Вид  

програми 

 

Учасники (вид в1 день) 

09.30 біг 100 м дівчата, юніорки (100 м) 

09.35 біг 100 м юнаки, юніори (100 м) 

09.40 біг 100 м дівчата, юніорки (400 м) 

09.50 біг 100 м юнаки, юніори (400 м) 

10.05 біг 100 м дівчата, юніорки (стрибки у довжину) 

10.10 біг 100 м юнаки, юніори (стрибки у довжину) 

10.20 біг 100 м дівчата, юніорки (потрійний стрибок) 

10.25 біг 100 м юнаки, юніори (потрійний стрибок) 

10.30 біг 100 м дівчата, юніорки (стрибки у висоту) 

10.40 біг 100 м юнаки, юніори (стрибки у висоту) 

10.50 біг 100 м дівчата, юніорки (800 м) 

11.00 біг 100 м юнаки, юніори (800 м) 

11.10 біг 100 м дівчата, юніорки (1500 м) 

11.20 біг 100 м юнаки, юніори (1500 м) 

11.30 біг 100 м дівчата, юніорки (200 м) 



11.40 біг 100 м юнаки, юніори (200 м) 

11.50 біг 100 м  дівчата, юніорки (100 м з/б) 

12.00 біг 100 м юнаки, юніори (110 м з/б) 

12.30 НАГОРОДЖЕННЯ 
 

 

Дів.16 - Дівчата молодші (2003 та молодші) 

Дів.-18 – Дівчата старші (2001-2002)  

Юніорки (1999-2000) 

 

Юн.16- Юнаки молодші (2003 та молодші), 

Юн.18- Юнаки старші (2001-2002), 

Юніори-(1999-2000) 
 


