
 

І. Мета і завдання 
Змагання проводяться з метою: 

- подальшого розвитку, пропаганди та популяризації легкої атлетики в 
Україні; 
- активного залучення школярів та учнівської молоді до занять фізичною 
культурою і спортом, зміцнення їх здоров'я, пропаганди здорового способу 
життя; 
- формування збірної команди, підвищення якості роботи по підготовці 
спортивних резервів України; 
- розвитку олімпійського руху в Україні; 
- розвитку та зміцнення дружніх зв'язків між країнами СНД. 

II. Місце та термін проведення змагань 
Змагання проводяться 31 серпня 2013 року в м. Слав'янск (Донецька 

область). Початок змагань о 10-00. 

III. Учасники змагань 
У змаганнях беруть участь спортсмени областей України, АР Крим, 

м.м. Києва, Севастополя за віковими групами: 
- юніори 1994-
95р.р.н. -молодь 
1991-93р.р.н. 
- чоловіки та жінки 1990р.н. та старше. 

IV. Програма змагань 
Чоловіки, молодь, юніори змагаються на дистанції 10000 метрів з бігу 

на шосе. 
Жінки, молодь, юніорки змагаються на дистанції 10000 метрів з бігу на 

шосе. 
Дистанції 5000 метрів у чоловіків, 3000 метрів у жінок для любителів 

бігу, усіх бажаючих окремі забіги. 

 



V. Обов'язкові умови участі у чемпіонаті України з бігу на шосе 
До змагань серед чоловіків, молоді, юніорів допускаються спортсмени, 

які мають особисті досягнення на дистанції 10000 метрів не гірше ніж 35 
хвилин 00 секунд, показаних на офіційних змаганнях за попередні два роки. 

Спортсмен не маючий відповідного особистого досягнення до участі у змаганнях 
чемпіонату України не допускається. 

До змагань серед жінок, молоді, юніорок допускаються спортсменки, які мають 
особисті досягнення на дистанції 10000 метрів не гірше ніж 45 хвилин 00 секунд, 
показаних на офіційних змаганнях за попередні два роки. 

Спортсменки, які не мають відповідного особистого досягнення до участі у 
змаганнях чемпіонату України не допускається. 

УІ.Нагородження та призерів чемпіонат України 
Переможці та призери у категорії юніори, юніорки 1994-95р.р.н. нагороджуються 

кубками, медалями відповідного ступеню та подарунками. 
Переможці та призери у категорії молодь чоловіки, жінки 1991-93р.р.н. 

нагороджуються кубками, медалями відповідного ступеню та подарунками. 
Переможці та призери у категорії чоловіки, жінки 1990р.р.н. і старше 

нагороджуються кубками, медалями відповідного ступеню та грошовою винагородою. 

VII. Витрати 
Витрати по організації та проведенню змагань X Міжнародного легкоатлетичного 

пробігу «Зустріч друзів» здійснюються за рахунок спонсорів, меценатів. 
Витрати по придбанню сувенірної продукції за рахунок Комітету з фізичного 

виховання та спорту МОНмолодьспорт та Донецького обласного відділення Комітету 
ФВС МОНмолодьспорт. 

Витрати по відрядженню учасників змагань за рахунок організацій, що 
відряджають. 

VIII. Заявки 
Попередня заявка про участь у змаганнях за встановленою формою із 

зазначенням кількісного складу спортсменів та тренерів подається до Головної 
суддівської колегії за 10 днів до початку змагань та закінчується прийом заявок за 3 дні 
до початку змагань на електронну адресу: ігіпа_к1еуакіпа@іпЬох.ги, 
а!епа_когсі@таі1.ги. 

Заявка повинна бути завірена керівником організації що відряджає команду на 
змагання, лікарем фіздиспансеру та тренером команди. 

ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ! 

Довідки за телефонами в м. Слав'янску: 
(06262) 2-14-78, 3-50-76 
(050) 999-81-91 
http://probeg.org.ua 


