Міністерство молоді та спорту України
Федерація легкої атлетики України
Чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів
3-4 березня 2018 р.

м. Київ:л/а манеж КМШВС
(Проспект Павла Тичини 18, Березняки)

РОЗКЛАД ЗМАГАНЬ
3 березня ,субота
12.00-14.00 мандатна комісія
14.00 Штовхання ядра **
Відкриття змагань
Біг 60 м

Ж

16.30
16.50

Біг 60 м

Ч

17.00

Біг на 400 м

Ж

17.25

Біг на 400 м

Ч

17.35

Біг на 1500 м

Ж

18.00

Біг на 1500 м

Ч

18.10

Ч/Ж

18.30

Ж

18.40

Біг 60 м з/б
С/х на 3000 м
С/х на 3000 м

Ч/ Ж

Відкриття змагань

Стрибки у довжину

Ч/Ж

19.10
Ч
12 березня ,неділя
Ч/ Ж 11.00

Стрибки у висоту
(Група В ,початкова висота
до 1.50 м)
Стрибки у висоту
(Група А початкова висота
1.50 м та більше)

Ч

11.30

Біг на 200 м

Ж

12.30

Біг на 200 м

Ч

12.40

Біг на 800 м

Ж

13.00

Біг на 800 м

Ч

13.05

Біг 3000 м

Ж

13.25

Біг 3000м

Ч

13.40

Потрійний стрибок

Ж/Ч

Стрибки з
жердиною *

Ч/ Ж

Примітки:
1. Комісія з допуску до змагань працює:
03 березня – з 10.00 до 14.00
04 березня – з 10.00 до 10.30
(л/а манеж КМШВСМ, Проспект Павла Тичини 18, Березняки)
Заявки встановленого зразка від областей , картки учасників та
підписані особисто згоди на участь у змаганнях подають
представники команд.
Перезаявки після закінчення роботи мандатної комісії
прийматися не будуть.
2. Для кращої організації змагань необхідно надати попередню
заявку на електронну адресу до 20 лютого 2018 року
valkrepkina@ukr.net
Після закінчення попередньої заявки можливі зміни у розкладі
змагань.Слідкуйте за інформацією.
** Інформація що до змагань зі штовхання ядра буде уточнюватися
Інформація за тел..Стеценко Анатолій Іванович +380504432621
3. Засідання Комісії ветеранів ФЛАУ, представників команд
областей та керівників громадських організацій відбудеться
4 березня о 10.00(л/а манеж КМШВСМ, вул. Тичини 18, Березняки).
Пропозиції до формування питань порядку денного прохання
надати у електронному та друкованому вигляді до 25 лютого 2018 на
електронну адресу valkrepkina@ukr.net
4.Телефони для запитань та пропозицій
Крепкіна Валентина Миколаївна
+380667631725 ,+30939869074 ,+380503815891

________________________ обласна державна адміністрація
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту
ЗАЯВКА

на участь у змаганнях в Чемпіонаті України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні
з «02» по «04» липня 2018 року в м.Київ
від команди
області
№

Старт
номер

Прізвище, ім’я

Дата
нар.

Повних
років

Вікова
група

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Представник команди_________________
(прізвище,ініціали,особистий підпис)
До змагань допущено__________________________________________________________ учасників
(цифрами та прописом)
Лікар_______________________________________________________________________ Печатка лікарського закладу
(прізвище, ініціали,особистий підпис)
Начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту __________________ облдержадміністрації
(прізвище, ініціали,особистий підпис)
Президент громадської організації

«Федерації легкої атлетики ___________ області»
(прізвище, ініціали,особистий підпис)

Печатка
Печатка

Види
програми

Дозвіл
лікаря

ЗГОДА
на участь у Чемпіонаті України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні
м.Київ, 3-4 березня 2018 р.
Я (П.І.П.) _______________________________________________________________________________,
(далі – «Учасник»), ____________ року народження,
На підставі паспорта серія ___ номер ____________, виданого «______________»
_________________________________________________________________________________________
Зареєстрованого за адресою: _______________________________________________________________
добровільно надаю згоду на участь у Чемпіонаті України з легкої атлетики серед ветеранів у
приміщенні, м.Київ, 3-4 березня 2018 р. (далі – «Змагання»).
Член територіальної ФЛА_________________________________________________________
1.Я усвідомлюю, що участь у даній програмі Змагань, при наявності у мене протипоказань лікарів, може
привести до негативних наслідків для мого здоров'я та життя.
2. Я підтверджую, що маю необхідний допуск лікарів для участі у заявленої мною програмі Змагань, не
маю протипоказань до занять спортом і самостійно несу відповідальність за своє життя і здоров'я.
3. Якщо під час Змагань зі мною станеться нещасний випадок, прошу повідомити про це по
телефону________________________
(вказати номер мобільного телефону)
4. У разі необхідності я готовий (а) скористатися медичною допомогою, наданою організаторами
Змагань.
_______________________________________________________________________ 3-4 березня2018 р.
(підпис)
(ПІП)
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