6. Програма змагань
1.1.Біг 60 м., 600 м., 1000 м., с/х 2000 м., стрибки у висоту
1.2.Елітний забіг – 1000 м. чоловіки, 1000 м. жінки – згідно індивідуальних
запрошень.
7. Умови проведення та нагородження
1.3.Всі заходи (сп.ходьба) та забіги (окрім бігу на 60 м.) – є фінальними і будуть
формуватися згідно заявлених результатів.
1.4.Біг на 60 м. - вихід у фінал (6 чол.) – за часом.
1.5.Призери в кожному виді змагань нагороджуються дипломами та медалями,
переможці - дипломами, медалями та пам’ятними сувенірами.
1.6.Учасники елітних забігів на 1000 м. у жінок і чоловіків нагороджуються
пам’ятними медалями, та грошовими винагородами за І – 6 місце.
1.7.У змаганнях застосовується автохронометраж.
1.8.В змаганнях зі спортивної ходьби застосовується правило (c.230) Pit Lane
(штрафної зони) згідно правил змагань IAAF.
8. Фінансування
1.9.Витрати по організації та проведенню заходу несуть: Буська ДЮСШ, Буський
РСК «Олімп»., ФЛАБР
1.10. Витрати по нагородженню – дипломи, медалі: Буська ДЮСШ, грошові
винагороди: Буський РСК «Олімп», ФЛАБР, та залучені спонсори.
1.11. Відрядження команд за рахунок відряджуючих організацій.
1.12. За кожного учасника встановлюється стартовий внесок у сумі 10 грн. Зібрані
кошти будуть використані на організацію та проведення змагань.
9. Терміни подання заявок
1.13. Заявки в електронному вигляді подаються Головному секретарю змагань до
20:00 год. 07.01.2019 р. на адресу: yulikyeretyk@gmail.com
1.14. При порушенні терміну подачі заявок спортсмени до змагань не допускаються
9.3.В день змагань до секретаріату надається оригінал заявки.
9.4.Представники команд подають у відділ нагородження ксерокопії свідоцтв та
ідентифікаційні коди на переможців та призерів змагань.
10. Зміни та доповнення
10.1. У випадку змін та доповнень організаторами будуть надані відповідні
повідомлення.
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11.Заявочний лист

Вид
програми

Заявлений
результат

ПІБ тренера

Представник команди_______________________
Лікар______________________________м.п.
Керівник спортивної організації________________________________м.п.

Контакти:
Організаційний делегат: Мандрона Микола Васильович - 0982682638
Керівник змагань: Єретик Володимир Юхимович – 0687081414
Технічний делегат: Гаєвський Михайло Петрович - 0973905439
Головний секретар: Єретик Юліан Володимирович – 0977934865

Примітка.
- Розминка та реєстрація учасників на 5-му поверсі.
- Реєстрація учасників в кожному виді згідно технічного розкладу.

Регламент є офіційним викликом на змагання

Віза
лікаря

(Проект)
Розклад змагань 11.01.2020 р.
11.00 – Парад учасників, урочисте відкриття змагань.
11.15 – 60 м. дів. 2007-2008 р.н.
11.30 – 60 м. дів 2005-2006 р.н.
11.45 – 60 м. хл 2007-2008 р.н
12.00 – 60 м. юн 2005-2006 р.н.
12.30- Стрибки у висоту дівчата
12.40 – фінали 60 м. дів.
12.45 – фінали 60 м. хл., юн.
13.10 – сп.ходьба 2000 м. дів 2007-2008, 2005-2006 р.н.
13.25 – сп.ходьба 2000 м. хл 2007-2008, юн. 2005-2006 р.н.
13.40 – 1000 м. жін. (елітний забіг)
13.50 – 1000 м. чол. (елітний забіг)
14.00 – Нагородження: 60 м., висота дівчата, спортивна ходьба, 1000 м. чоловіки та жінки
14.00 – 600 м. дів. 2007-2008 р.н
14.10 – 600 м. дів 2005-2006 р.н.
14.10 – Стрибки у висоту юнаки
14.20 – 600 м. хл 2007 – 2008 р.н.
14.35 – 600 м. юн 2005 – 2006 р.н.
14.45 – 1000 м. дів 2007-2008 р.н.
14.50 – 1000 м. дів 2005-2006 р.н.
14.55 – 1000 м. хл 2007-2008 р.н.
15.00 – 1000 м. юн. 2005-2006 р.н.
15.15 - Нагородження

