
Розклад 

зимового чемпіонату України зі спортивної ходьби 

серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків 
 

04.03.2016 року П’ятниця 

10.00–15.00  Робота мандатної комісії у приміщенні  конференц-зали готелю – 

гуртожитку по вул. Лесі Українки,4; 

16.00  Нарада з представниками команд у приміщенні  конференц-зали готелю–

гуртожитку по вул. Лесі Українки,4; 

17.00  Засідання суддівської колегії у приміщенні  конференц-зали готелю – 

гуртожитку по вул. Лесі Українки,4; 

  

05.03.2016 року Субота 

 

9:45            Брифінг ЗМІ з оргкомітетом зимового чемпіонату України зі спортивної 

ходьби в холі готелю «Надія», вул. Незалежності 40 

09.30           Відкриття змагань площа Івана Яковича Франка 

10.00  Спортивна ходьба 10 км.  (юніори , юнаки - 17р.); 

11.05  Спортивна ходьба 20 км. (чоловіки, чоловіки-молодь); 

11.30  Нагородження Спортивна ходьба 10 км. (юніори , юнаки - 17р.); 

13.05  Спортивна ходьба 10 км. ( юніорки); 

13.30  Нагородження Спортивна ходьба 20 км. (чоловіки, чоловіки-молодь); 

14.05  Спортивна ходьба 5 км. (дівчата - 17 р.); 

14. 30  Нагородження Спортивна ходьба 10 км. ( юніорки); 

14.40  Спортивна ходьба 3 км. (юнаки -15 р.); 

15.05  Спортивна ходьба 2 км. (дівчата -15 р.). 

15.10  Нагородження Спортивна ходьба ходьба 5 км. (дівчата - 17 р.); 

15.30  Нагородження Спортивна ходьба ходьба 3 км. (юнаки -15 р.),  

                      та спортивна ходьба   2 км.(дівчата -15 р.); 

 

06.03.2016 року Неділя 

09.00  Спортивна ходьба 35 км. (чоловіки - чоловіки-молодь); 

12.10  Спортивна ходьба 20 км. (жінки - жінки – молодь); 

12.30  Нагородження Спортивна ходьба 35 км. (чоловіки - чоловіки-молодь); 

14.30  Нагородження Спортивна ходьба 20 км. (жінки - жінки – молодь); 

15.00           Нагородження в командному заліку; 

15.10           Закриття чемпіонату. 



 

 

Офіційні готелі 

 
 

Назва Контактна інформація Проживання 

Готель «Надія» Адреса: вул. Незалежності, 40 

Телефон: +38 (0342) 72-70-77;  

+38 (050) 433-75-22 

E-mail: hotel@nadia.if.ua 

www.nadia.if.ua 

Кількість місць: 43 для суддів 

та офіційних осіб. 

Вартість проживання під час 

проведення чемпіонату 

України становитиме 250 

грн./доба зі сніданком на 1 

особу (ціна вказана зі 

знижкою). 

 

Готель «Дністер» Адреса: вул. Січових 

Стрільців, 12 

Телефон: (0342) 223-533 

Е-mail: dnisterif@gmail.com 

Кількість місць: 50. 

Вартість проживання від 85 до 

250 грн./доба на 1 особу. 

Готель-гуртожиток ім. Л. 

Українки 

Адреса: вул. Л. Українки, 4 

Телефон: (0342) 2-34-03 

Кількість місць: 50. 

Вартість проживання від 95 до 

280 грн./доба на 1 особу.  
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ПАРТНЕР ЧЕМПІОНАТУ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

м.Івано-Франківськ, вул.Грушевського 3, Тел.:(0342) 505-400, (050)434-77-08 

www.kinolumiere.com,  e-mail: ifkino@inbox.ru 

 

Театр кіно «Люм’єр» - відпочинковий заклад в історичному центрі міста Івано-Франківська. 

До Ваших послуг : 

два кінозали з цифровою активною системою 3-D, 

кав’ярня «Зерно істини» ( працює з 8.00 до 24.00), 

пивне кафе з відкритою терасою, 

кіно-бар «Сінема» (інтерактивна гра Х-бокс), 

«Гранд-кафе» (караоке-вечори, танцпол, відеопроектор) , 

безкоштовний Wi-Fi. 

Пропонуємо:       

колективний перегляд фільмів (надаються знижки), 

проведення презентаційних заходів, семінарів та тренінгів, 

фуршети , банкети, харчування груп, 

організація корпоративних свят, днів народження, 

дитячі свята, костюмовані шоу-програми, фейс-арт, дитяче меню. 

ТЕАТР КІНО «ЛЮМ’ЄР» -  МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ  

ЩАСЛИВИХ ЛЮДЕЙ. 

 

http://www.kinolumiere.com/

