ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова федерації
легкої атлетики м. Нікополя
_______________ Антонова О.А.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник відділу з питань
спорту управління гуманітарної політики
Нікопольської міської ради
_______________ Голованова О.О.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласних змагань з легкої атлетики
на честь почесного громадянина м. Нікополя,
Заслуженого тренера України В.Д. Бредихіна
1. Цілі і завдання
- популяризація легкої атлетики серед молоді;
- підвищення спортивної майстерства юних спортсменів;
- зміцнення дружніх зв'язків між спортсменами;
- виконання спортивних розрядів.
П. Час і місце проведення
Змагання проводяться у м.Нікополі на стадіоні "Електрометалург" 02 червня 2019р.
01.06.2019 року - день приїзду. Початок змагань 02.06.2019р. о 09.30 згідно програми (додається)
Ш. Учасники та програма змагань
Змагання проводяться за програмою (юнаки та дівчата), вікові групи:
- 2002-2003 - 100м, 200м, 800м, стрибок в довжину, штовхання ядра,
- 2004-2005 – 100м, 200м, 800м, стрибок в довжину, штовхання ядра,
- 2006-2007 – 60м, 200м, 400м, стрибок в довжину, штовхання ядра,
- 2008 – 60м, 200м, 400м, штовхання ядра,
- 2009 – 60м, 200м, 400м, штовхання ядра,
- 2010 – 60м
- 2011 – 60м
- 2012 – 60м
- 2013 – 60м
- 2014 та мол. – 60м
1У. Керівництво проведенням
Загальне керівництво з підготовки та проведення змагань здійснює відділ з питань спорту
управління гуманітарної політики Нікопольської міськради і Нікопольська федерація легкої
атлетики. Організацію змагань здійснює КЗ «ДЮСШ №1» Нікопольської міськради. Безпосереднє
керівництво покладається на суддівську колегію, головний суддя змагань Прядко Л.В.
У. Фінансування
Придбання грамот і медалей – за рахунок відділу з питань спорту управління гуманітарної
політики Нікопольської міськради та Нікопольської федерації легкої атлетики.
Усі витрати пов’язані з відрядженням (проїзд, харчування, розміщення) несуть організації які
відряджають).
УІ. Нагородження
Учасники, які посіли призові місця в усіх вікових групах за видами програми, нагороджуються
грамотами та медалями.
УII. Заявки
Заявки на участь подаються в день проведення змагань в головну суддівську колегію.
Підтвердження про участь подається до організаційного комітету за тел .: 095-79-18-876 (Прядко
Людмила Володимирівна).
Дане положення є офіційним викликом на змагання

ПРОГРАМА
проведення обласних змагань з легкої атлетики
в честь почесного громадянина м Нікополя,
Заслуженого тренера України В.Д. Бредихіна
02.06.2019 р.м. Нікополь
09.30 – біг 60м, дівчата
(2010,11,12,13,14 та мол)
09.50 - біг 60м, юнаки
(2010,11,12,13,14 та мол)
10.10 – фінал 60м, дівчата
(2010,11,12,13,14 та мол)
10.20 – фінал 60м, юнаки
(2010,11,12,13,14 та мол)
11.00 – парад відкриття змагань,
нагородження біг на 60м
(2010,11,12,13,14 та мол)
11.30 – біг 60м, дівчата (06-07,08,09)
11.55 - біг 60м, юнаки (06-07,08,09)

11.30 – штовхання ядра дівчата та юнаки
(02-03,04-05,06-07,08,09)
12.00 – стрибок у довжину дівчата
(02-03,04-05,06-07)

12.20 - фінал біг 60м, дівчата (06-07,08,09)
12.25 - фінал біг 60м, юнаки (06-07,08,09)
12.30 – біг100м, дівчата (02-03,04-05)
12.40 - біг100м, юнаки (02-03,04-05)
12.50 – біг 800м, дівчата (02-03,04-05)
13.00 - біг 800м, юнаки (02-03,04-05)
13.10 – фінал 100м дівчата та юнаки
(02-03,04-05)
13.20 - біг 400м, дівчата (06-07, 08,09)
13.35 - біг 400м, юнаки (06-07,08,09)
13.50 – біг 200м, дівчата
(02-03,04-05,06-07, 08,09)
14.10 - біг 200м, юнаки
(02-03,04-05,06-07, 08,09)
14.30 – нагородження, закриття змагань

13.00 - стрибок у довжину юнаки
(02-03,04-05,06-07)

