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Голова комітету по фізичній     Начальник управління 
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                                                                                     “_____” ______________2018 р. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Президент федерації 

Легкої атлетики 

Вінницької області 

______________ О.Бех 

«______»____________2018 р.  

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

   проведення матчевої зустрічі міст України «СИЛА МІСТ - 5», Кубка м. Вінниці з 

бар’єрного бігу «Golden Hurdles» присвячених Дню Європи у м. Вінниці 

 

І.  МЕТА  ПРОВЕДЕННЯ  ЗМАГАНЬ 

• популяризація  легкої атлетики серед молоді; 

• подальшого поліпшення навчально-тренувальної роботи; 

• створення іміджу міста Вінниці, як спортивного міста; 

• стимулювання зростання дружніх відносин між містами України; 

 

ІІ. ТЕРМІНИ, МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ,  

      Матчева зустріч міст України «СИЛА МІСТ - 5», Кубок м. Вінниці з бар’єрного бігу «Golden 

Hurdles» присвячених Дню Європи у м. Вінниці проводиться  19 травня 2018р.в м. Вінниця,   

стадіон МДЮСШ № 1. 

               Приїзд учасників змагань за запрошенням 18 травня 2018 року з  14.00, готель 

«Профспілковий»  

               Програми змагань :   

• 100 з/б – жінки, 110 з/б – чоловіки 

• 200 з/б – жінки, чоловіки 

• Бар’єрна естафета – змішана 

• 100 м – жінки, чоловіки 

• 400 м – жінки, чоловіки 

• 800м – жінки, 

• 1500 м – чоловіки 

• Стрибки у висоту, штовхання ядра 

 

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ. 

 Загальне керівництво підготовкою і проведенням змагань здійснюється комітетом фізичної 

культури а спору Вінницької міської Ради, управлінням та федерацією легкої атлетики Вінницької 

області.  Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію,  

 затверджену управлінням за поданням обласної федерації легкої атлетики. 

ІV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ. 

     До участі в змаганнях допускаються спортсмени, які запрошені організаторами змагань. 

  

V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ, ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ. 

       Змагання проводяться згідно з правилами ІААФ.  

 

 



VІ. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ. 

     Витрати по відрядженню учасників змагань (проїзд, ) несуть  відряджуючі організації. 

Витрати по проживанню та харчуванню 56 осіб несе комітетом фізичної культури а спору 

Вінницької міської Ради. Витрати по проведенню змагань ( оплата  лікаря та суддівської колегії) за 

рахунок Федерації легкої атлетики Вінницької обласі . 

 

VІІ. НАГОРОДЖЕННЯ. 

       Спортсмени, які посіли 1-6 місця з бігу на 1500 м – чоловіки  нагороджуються  

грошовими винагородами  ( спонсори змагань) . 

 Нагородна продукція комітетом фізичної культури а спору Вінницької міської Ради 

  

 

 

 

Дане положення є офіційним викликом на змагання. 

 

 

 
                                                                            ОРГКОМІТЕТ 

 

 

 

 

 


