
 
ПОЛОЖЕНННЯ 

про проведення традиційних 48 міжнародних юнацьких змагань 

з легкої атлетики «Прикарпатська зима – 2016» 

 

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

 

Метою та завданнями міжнародних юнацьких змагань з легкої атлетики 

«Прикарпатська зима-2016» є: 

- популяризація легкої атлетики серед юнаків та дівчат; 

- підвищення спортивної майстерності юних спортсменів; 

- зміцнення дружніх стосунків та обмін досвідом між тренерами і 

спортсменами з інших регіонів держави та за її межами. 

 

ІІ. МІСЦЕ ТА ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ 

 

Змагання проводяться 25-27 лютого 2016 року в м. Івано-Франківську,  

вул. Г. Мазепи, 142 А, легкоатлетичний манеж коледжу фізичного виховання. 

Метання молоту проводиться на стадіоні ОДЮСШ «Юність» за адресую: 

м. Івано-Франківськ, вул. Шухевичів, 16А. 

День приїзду команд 25 лютого 2016 року за адресую: м. Івано-

Франківськ, вул. Шухевичів, 21, ОДЮСШ. 

Відкриття змагань: 26.02.2016 р. в 10 00 год. 

Початок змагань: 26-27.02.2016 р. в 9 00 год. 

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 

До участі в змаганнях допускаються юнаки та дівчата 1999 р.н. та 

молодші. На змагання запрошуються команди республік Білорусь, Молдова, 

Польща та команди міст Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Львівської 

рівненської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Івано-Франківської 

та інших областей, ДЮСШ Івано-Франківська та 3 команди ОДЮСШ. 



Дані змагання мають статус обласних змагань. 

Склад команди: 12 учасників та 1 тренер-представник. 

 

IV. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

 

І день: с/х 3 км, біг 50 м, 400 м, 1500 м, штовхання ядра, потрійний 

стрибок, стрибки у висоту, метання молоту. 

ІІ день: біг 200 м, 800 м, стрибки у довжину, естафета 4х300 м (змішана) 

 

V. НАГОРОДЖЕННЯ 

 

Переможці та призери змагань нагороджуються грамотами, медалями та 

кубками. Окремими призами нагороджуються спортсмени, які встановили 

рекорди змагань, грамотами нагороджуються кращі тренери. 

 

VІ. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ 

 

Загальне керівництво підготовки та проведення змагань здійснює 

адміністрація ОДЮСШ, відділення легкої атлетики ОДЮСШ, комітет 

фізичної культури і спорту Івано-Франківського міськвиконкому та федерація 

легкої атлетики Івано-Франківської області. 

 

VІІ. ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ 

 

Івано-Франківська ОДЮСШ несе витрати по розміщенню та 

харчуванню іногородніх команд, придбання грамот, виготовлення афіш та 

програм, оплата суддівства, придбання кубків, призів, медалей. 

Комітет фізичної культури і спорту Івано-Франківського 

міськвиконкому та федерація легкої атлетики Івано-Франківської області 

забезпечує оренду легкоатлетичного манежу коледжу фізичного виховання, 

оплату художніх номерів, озвучення залу, ведучої. 

Всі інші затрати за рахунок відряджуючих організацій. 

 

VІІІ. ЗАЯВКИ 

 

Підтвердження про участь в змаганнях надсилати до 20 лютого 2016 

року за адресую: м. Івано-Франківськ, вул. Шухевичів, 21, ОДЮСШ. 

Телефони: (0342) 53-03-29, 50-13-70. Факс: (0342) 72-22-91. 

E-mail: odush2012@yandex.ua. Сайт: http://sport-shool-if.at.ua. 

Заявку щодо розміщення команди надати не пізніше 20 лютого 2016 

року за телефонами: 0958537320, 0950500887. При відсутності підтвердження 

щодо участі в змаганнях, командам розміщення не гарантується. 

 

Дане положення є офіційним викликом на змагання. 

 

Оргкомітет 

odush2012@yandex.ua
http://sport-shool-if.at.ua/

