
Начальник відділу освіти         Начальник міського відділу у          Директор Синельниківської 

Синельниківської міської ради     справах  сім’ї, молоді і спорту          ДЮСШ   
 

_________ І.М. Афанасьєва         __________ Ю. Г. Петрукович          __________  О.В. Родзін 

 

П  О  Л  О  Ж  Е  Н  Н Я 

про проведення обласного турніру  

„Новорічні стрибки у висоту під музику” 
 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

 Змагання проводяться для популяризації та подальшого розвитку стрибків в 

висоту, відбору перспективних атлетів до участі у змаганнях всеукраїнського рівня, 

виконання нормативів Єдиної спортивної класифікації України, налагоджування дружніх 

зв΄язків зі спортивними школами області й України.  
 

2. КЕРІВНИЦТВО  ЗМАГАННЯМИ 

 Змагання проводять міський відділ освіти та відділ у справах сім’ї, молоді і спорту 

Синельниківської міської ради, Синельниківська ДЮСШ. Загальне керівництво здійснює 

адміністрація ДЮСШ, безпосереднє проведення покладається на затверджену суддівську 

колегію відділення легкої атлетики: головний суддя – Коваль В.І., секретар – Розум І.В., 

судді – Соболь Т.А., Стрельченко О.О., Коваль Г.С., Братікова О.Ю., Решетняк О.І. 

 

3. ДАТА  і  МІСЦЕ  ПРОВЕДЕННЯ 

 Змагання відбудуться 28-29.12.2018 року. Початок змагань в спортивному залі 

ДЮСШ 29 грудня 2018 року о 10.30. 
 

4. УЧАСНИКИ  ЗМАГАНЬ   

 До участі у змаганнях допускаються вихованці спортивних шкіл області й України: 

спортсмени 2001 року народження і старші (виставкові змагання), юнаки і дівчата 2002-

2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008 років народження і молодші. Змагання особисті. 
 

5.  ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 
10.15 – відкриття змагань  10.30 – стрибки у висоту 13.00 – нагородження  

 

6.  НАГОРОДЖЕННЯ 

 Переможці та призери змагання визначаються серед юнаків та дівчаток 2002-2003, 

2004-2005, 2006-2007, 2008 року народження і молодші, нагороджуються дипломами та 

солодкими призами.  

7.  ЗАЯВКИ 

 Допуск до змагань здійснюється за офіційними заявками, що подаються у 

суддівську колегію 28-29.12.2018 року. 

       8. БЕЗПЕКА УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ. 

 Підготовка та проведення місць проведення змагань здійснюється організаторами 

заходу відповідно правилам ІААФ.  Відповідальність за стан здоров’я учасників змагань 

несуть медичні установи за місцем проживання, які дають дозвіл спортсменам на участь 

у змаганнях, а також організації, які направляють команди чи окремих спортсменів. 
 

9.  ВИТРАТИ 

    Витрати на проведення змагань і нагородження переможців несе Синельниківська 

ДЮСШ і міський відділ освіти та відділ у справах сім’ї, молоді і спорту. Витрати на 

проїзд, житло і харчування учасників несе відряджуюча організація 
 

Дане положення являється офіційним викликом на змагання 

 

Контакти: 066 99 99 400 Коваль Володимир Іванович е-mail: kovalvelik@gmail.com 

093 32 60 937 – Розум Ірина Володимирівна е-mail: cuss.sinvo8@gmail.com 


