
Всеукраїнські змагання з метань  
на честь Олімпійських чемпіонів Ф.Мельник та А.Бондарчука 

18-20 квітня 2019 року, м. Камянець-Подільский 
 
Метання списа – стадіон ім. Тонкачеєва, вул Грушевського, 29. 
Штовхання ядра, метання молота та диска – стадіон КПНУ ім. І. Огієнка, вул. Огієнка, 20. 

 
Перший день, 18.04.2019р. 

 
Сектор для метання списа (СТАДІОН КПНУ) 
09.00 - Метання списа (ветерани: чоловіки, жінки) 
13.00 УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ЗМАГАНЬ 
 
Сектор для метання списа (стадіон ім. Тонкачеєва) 
10.00 – Метання списа (молодші дівчата) 
11.10 - Метання списа (дівчата) 
15.00 – Метання списа (молодші юнаки) 
16.20 –  Метання списа (юнаки) 
17.30 – Метання списа (юніорки) 
 
Сектор для метання диска, молота (стадіон КПНУ ім. І. Огієнка) 
10.00 – Метання диска (ветерани: чоловіки, жінки) 
11.10 – Метання диска - (кадетки) 
14.20 - Метання диска (юніорки) 
15.10 – Метання диска (юніори) 
16.10 - Метання диска (жінки, молодь) 
17.00 -  Метання диска (чоловіки, молодь) 
18.10 – Метання молота (ветерани: чоловіки, жінки)  
 
Сектор для штовхання ядра (Сектор №1) (стадіон КПНУ ім. І. Огієнка) 
10.00 – Штовхання ядра (молодші дівчата) 
11.20 – Штовхання ядра (дівчата) 
14.00 -  Штовхання ядра (ветерани: чоловіки, жінки) 
15.20 – Штовхання ядра (жінки, молодь) 
16.50 - Штовхання ядра (чоловіки, молодь) 
 

Другий день, 19.04.2019р. 
Кім. – 208, конференц-зал КПНУ, вул. Огієнка 61, м. Кам’янець-Подільський 
Науково-практичний семінар за участю провідних фахівців та науковців  
«Актуальні проблеми підготовки спортсменів високого класу та шляхи її 
оптимізації в сучасному спорті» 
09.45 – Реєстрація учасників семінару 
10.00-13.00 – Семінар 
 
Сектор для метання списа (стадіон ім. Тонкачеєва) 
14.00 – Метання списа (юніори) 



15.40 – Метання списа (жінки, молодь) 
17.00 – Метання списа (чоловіки, молодь) 

 
Сектор для метання диска, молота (стадіон КПНУ ім. І. Огієнка) 
09.00 – Метання молота – (молодші дівчата) 
10.00 – Метання молота – (дівчата) 
11.00 – Метання молота – (молодші юнаки ) 
12.00 – Метання молота – (юнаки) 
13.00 – Метання молота – (жінки, молодь) 
14.00 -  Метання молота – (чоловіки, молодь) 
15.00 – Метання ваги (ВИСТАВКОВІ) 
15.40 – Метання диска - (кадети) 
17.00 – Метання диска - (дівчата) 
18.00 – Метання диска - (юнаки) 
 
Сектор для штовхання ядра, Сектор №1 (стадіон КПНУ ім. І. Огієнка) 
14.00 – Штовхання ядра (молодші юнаки) 
15.20 – Штовхання ядра (юнаки) 
16.40 - Штовхання ядра (юніорки) 
17.40 - Штовхання ядра (юніори) 
 

Третій день, 20.04.2019р. 
Сектор для метання диска, молота (стадіон КПНУ ім. І. Огієнка) 
10.00 – Метання молота – (юніорки) 
11.00 – Метання молота – (юніори) 
 


