Проект
РОЗКЛАД
Всеукраїнських змагань з легкоатлетичного триборства
серед ДЮСШ,СДЮШОР (2008р.н. та молодші)
17-18 червня 2021рік
м. Чорноморськ, Одеської області
16 червня 2021р. Середа
9.00 - робота мандатної комісії по допуску к змаганням (КДЮСШ, вул. 1травня 8е)
17.00 - нарада представників команд з організаційним комітетом змагань (стадіон Шкільний)
17.00-19.00 - розминка учасників змагань.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

60м + 300 м + довжина;
60м + 60 м з/б + 300 м;
60 м + 300м + 600м;
60м + довжина + метання м’яча (150гр);
60м + метання м’яча (150гр) + штовхання ядра;
60м + стрибки у висоту + стрибки у довжину.

17 червня 2021р. Четвер (стадіон «Шкільний»)
9.00 - біг 60м дівчата багатоборства №1 (60м+ довжина+ 300м)
9.10 - біг 60м юнаки багатоборство №1 (60м + довжина+300м)
9.20 - біг 60м дівчата багатоборство №4 (60м + довжина+ метання)
9.30 - Біг 60м юнаки багатоборство №4 (60м+довжина+ метання)
9.45 - біг 60м дівчата багатоборство №2 (60м+60м з\б+300м)
10.00 - біг 60м юнаки багатоборство №2 (60м+60м з\б+300м)
10.15 - біг 60м дівчата багатоборство №6 (60м + довжина+висота)
10.25 - біг 60м юнаки багатоборство №6 (60м +довжина+висота)
10.35 - біг 60м дівчата багатоборство№3 (60м + 300м +600м)
10.50 - біг 60м юнаки багатоборство №3 (60м +300м +600м)
11.00 - біг 60м дівчата багатоборство №5 (60м +ядро+ метання)
11.10 - біг 60м юнаки багатоборство №5 (60м+ ядро+ метання)
11.25 - біг 60с\б дівчата багатоборство №2
11.35 - біг 60с/б юнаки багатоборство№2
11.50 - біг 300м- дівчата багатоборство№3
12.00 - біг 300м-юнаки багатоборство№3
9.35 - стрибки в довжину дівчата багатоборство №1
9.45 - стрибки в довжину юнаки багатоборство №1
10.10 - стрибки в довжину дівчата багатоборство №4
10.20 - стрибки в довжину юнаки багатоборство №4
10.45 - стрибки в довжину дівчата багатоборство №6
11.00 - стрибки в довжину юнаки багатоборство №6

11.30 - штовхання ядра дівчата багатоборство №5
11.50 - штовхання ядра юнаки багатоборство №5
18 червня 2021р. Пятниця (стадіон «Шкільний»)
9.00 - біг 300м дівчата багатоборство № 1
9.15 - біг 300м юнаки багатоборство №1
9.30 - біг 300м дівчата багатоборство№2
9.45 - біг 300м юнаки багатоборство №2
10.00 – біг 600м дівчата багатоборство №3
10.15 – біг 600м юнаки багатоборство №3
9.00 - метання дівчата багатоборство №4
9.20 - метання юнаки багатоборство №4
9.45 - метання дівчата багатоборство №5
10.15 - метання юнаки багатоборство №5
9.00 - стрибки у висоту дівчата багатоборство №6
9.30 - стрибки у висоту багатоборство №6
12.00 - парад закриття та нагородження призерів змагань в особистій першості.
Технічні умови проведення:
1. В стрибках в довжину, метання тенісного м’яча, штовхання ядра - по 3 спроби.
2. Штовхання ядра: вага ядра - 2кг (юнаки, дівчата).
3. Вага тенісного м’яча 150гр (юнаки, дівчата).
4. Біг з бар’єрами 60м:
юнаки 12-13 лет
60м з/б

13.72 м

7.8 м

0.68 м

5

0.68 м

5

дівчата 12-13 лет
60м з/б

13м

7.5 м

