
 

Регламент  
проведення Всеукраїнської серії змагань «Висота» 2-й етап  

 «Таврійські висоти» 

  
1. Місце і термін проведення змагань. 

       Змагання проводяться 23 лютого 2013 року в м. Херсоні, в універсальному залі Херсонського 

вищого училища фізичної культури, за адресою : вул. Чекістів – 2,а. День приїзду   учасників  - 

22 лютого 2013 р. Початок змагань 23 лютого о 10-30. 

2. Офіційні особи. 

Технічний делегат ФЛАУ – Рибак .М.М.., м. Херсон 

Керівник змагань – Зуєв Г.В. (1кат), м. Херсон 

Гол. Секретар – Трикоз С.А. (НС), м. Херсон 

  3.Учасники змагань та початкові висоти. 

         У змаганнях приймають участь команди областей України, УФК., спортивних шкіл. 

Кількість учасників від областей - необмежена.  Учасники змагаються у наступних вікових 

групах: 

          1998-99 р.н.             початкові висоти  :      юнаки – 1.40,      дівчата – 1.25; 

          1996-97 р.н.             початкові висоти  :       юнаки – 1.60,      дівчата – 1.40; 

          1995 р.н. та ст.        початкові висоти  :   чоловіки – 1.80,         жінки – 1.55; 

4. Допуск. 

       Попереднє підтвердження про участь із кількісним складом приймається до 20.02.12р. 

Комісія по допуску команд, (прийом технічних заявок  та карточок на кожного члена команди), 

працює в день приїзду команд 22 лютого 2013р. з 16.00 до 17.00. 

5.Порядок підйому планки 

Юнаки 1998-99 р.н.         від 140  по 5см 

Юнаки 1996-97 р.н.         від 160  по 5см. до190 далі по 3см. 

Чоловіки 1995 р.н. та ст.    від 180  по 5см до 220, далі по 3см. 

Дівчата 1998-99 р.н.        від 125  по 5 см  

Дівчата 1996-97 р.н.        від 140  по 5см. до 175см., далі по 3 см.  

Жінки 1995 р. та ст.         від 155  по 5см до 180см, далі по 3 см, до 192см., далі по 2см. 

6.Нагородження 

       Змагання особисті. Особиста першість визначається згідно Правил ІААФ. 

Переможці та призери змагань Гран-Прі: чоловіки та жінки1995 р.н., нагороджуються  

грошовими преміями (при умові виконання нормативу 210 см., та 180см. відповідно).        

Переможці серед юнаків, дівчат  у своїй віковій групі нагороджуються  цінними призами, а 

призери – грамотами та медалями.  

      7. Урочисті церемонії 

      Урочисте відкриття змагань відбудеться  23 лютого о 15.00. В урочистому відкритті беруть 

участь переможці та призери змагань серед юнаків, дівчат та жінок. Урочисте закриття змагань 

відбудеться о 17.00 , в ньому приймають участь переможець та призери змагань серед чоловіків. 

8. Умови прийому. 

Витрати по відрядженню команд за рахунок відряджуючих організацій. Вартість поживання у 

готелі ХВУФК -  65гр.  
 

 

 

 

Цей регламент є офіційним запрошенням до участі у змаганнях. 

 
Контактні телефони:  т.0977329070, 0506070877 – Зуєв Г.В.  

Е-mail: zuev_2006@ukr.net 

 

 


