
 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

проект 

про проведення  Кубку України (етап), за участю  зарубіжних спортсменів. 
1. Цілі та завдання. 

Змагання проводяться для: 

 подальшого розвитку легкоатлетичних стрибків, залучення молоді  до регулярних занять 

легкою атлетикою; 

 виявлення  та відбір  кращих стрибунів у висоту до складу збірних команд України для 

участі у Олімпійських іграх, чемпіонатах Європи та світу, Кубках Європи та інших 

міжнародних змаганнях; 

 посилення пропаганди легкої атлетики, як важливого, здорового способу життя; 

 вшанування видатних українських спортсменів і тренерів. 

 

 

2.  Термін і місце проведення змагань. 

Змагання проводяться 18-19.01. День приїзду 18.01. 

 Місце проведення: м. Львів, вул. Черемшини, 17 (спорткомплекс ЛДУФК)   

 

 

3.  Керівництво проведенням змагань. Організатори. 

 Федерація легкої атлетики України, Державна служба молоді і спорту України 
 Львівська громадська організація «Спортивний клуб  “Висота” 

 ФЛАУ  здійснює загальне керівництво та контроль за підготовкою й проведенням 

змагань, призначає керівні органи змагань, здійснює допуск учасників, проводить 

змагання у відповідності до вимог ІААФ; 

 Львівське обласне управління з питань фізичної культури та спорту та місцева федерації 

виконують підготовчу роботу з організації та проведення змагань, прийому та 

розміщення учасників, ведуть розрахунки з витрат, пов’язаних з проведенням змагань, 

забезпечують поточні потреби учасників та офіційних осіб змагань. 

 

4. Учасники змагань. Програма. Залік. 

 Учасники:  

 -  юніори та юніорки 1994-95 р.р.н.              - поч. вис.:   180см, 160см 

  -  чоловіки та жінки                                        - поч. вис.:   200см, 165см 

 -  юнаки та дівчата 1998-99 р.р.н.                 – поч.вис.:    130см, 120см 

    -  юнаки та дівчата 1996-97 р.р.н.               – поч.вис.:    150см, 130см 

«Затверджую» 

 

Заступник голови Державної служби 

молоді та спорту України 

 

 

 

  В.М. Сисюк                                                                              

_________2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Затверджую» 

 

Президент 

 федерації легкої атлетики України 

  

  

  

 І.Є Гоцул 

_________2013 

  



 

Розклад змагань:  18 січня – приїзд команд, мандатна комісія з 15:00 (спортивний комплекс 

ЛДУФК)  

   

  19 січня         10.00 – поч. змагань юнацьких категорій 

                         13.00 -  юніори 

                         15.00 – Гран-прі жінки, юніорки  

                         17.00 – Гран-прі чоловіки  

 Кількісний клад команди необмежено, 1 тренер представник.  

 

5. Фінансові умови. 

-   Члени збірної команди України забезпечуються проживанням, харчуванням. Список 

учасників погоджує старший тренер зі стрибків В.Г.Тиртишник . Інші учасники, тренери  

відряджаються за рахунок організацій.    

 -витрати на проведення змагань несуть організатори  

-  переможці та призери серед юнаків та юніорів нагороджуються медалями, дипломами, 

призами;    

   дорослі спортсмени-грошовими винагородами при умові виконання нормативу МС України.     

   Команди-переможниці серед жінок і чоловіків, які визначаються за сумою результатів трьох   

   спортсменів (незалежно від віку) в сантиметрах –кубками. 

 

 Учасникам змагань необхідно мати ідентифікаційний номер. 

 Дане положення є офіційним викликом на змагання. 

 

6. Заявки. 

Заявки надсилати за адресою: E-mail: visota2@ukr.net 

 

7. Контакти: ст. тренер Держмолодьспорта Тиртишнік В.Г. (044 2891143),  оргкомітет - 

ЛебедюкВ. (032) 238-74-33 (дом.);  063 2976705, 096 5427334 (моб.) ЛУФК (032) 238-27-92 

(роб.секретар);  (032) 238-27-93 (факс), Наталья Білуха 050 3241534(моб). 

E-mail:          

Інформація про змагання на сайті:  www.vysota.org 

Адреси ФЛАУ:  Наталья Білуха: competition@flau.org.ua, nbilukha@flau.org.ua  

Веб-сайт:   
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