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1. Мета та завдання змагань
Змагання проводяться для популяризації та подальшого розвитку легкої атлетики в м. Синельниковому, відбору перспективних атлетів для участі у змаганнях всеукраїнського та обласного рівнів,
зміцнення товариських зв’язків зі спортивними школами області й України, згідно плану спортивних
заходів Синельниківської ДЮСШ.
2. Керівництво проведенням змагань
Загальне керівництво здійснює міський відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді і спорту,
адміністрація ДЮСШ. Безпосереднє проведення покладається на затверджену суддівську колегію відділення легкої атлетики Синельниківської ДЮСШ: керівник змагань – тренер-викладач з легкої атлетики
Соболь Т.А., головний секретар – тренер-викладач з легкої атлетики Розум І.В. судді – Стрельченко
О.О., Братікова О.Ю., Решетняк О.І., Недвига О.В.
3. Час та місце проведення
Змагання відбудуться на стадіоні Синельниківської ДЮСШ за адресою м. Синельникове
Дніпропетровської області, вулиця Каштанова, 27 “а” 03-04 червня 2019 року. Початок змагань 04
червня 2019 року о 10.00.
4. Учасники змагань
До змагань допускаються вихованці спортивних шкіл міст і областей України 2006-2007, 2008
року народження та молодші. Кожен учасник може змагатися у необмеженій кількості видах програми.
Змагання особисті.
5. Програма змагань
Для учасників 2006-2007 років народження: біг 60 м, 60 м з/б (76,0; 7 м 50 см), 300 м, 600 м, 1000
м, стрибки в довжину, стрибки в висоту, потрійний стрибок, метання спису, диску, молоту, штовхання
ядра. Для учасників 2008 року народження та молодших: біг 60 м, 300 м, 600 м, стрибки в довжину,
стрибки в висоту, метання молоту.
6. Фінансування
Всі витрати по підготовці та проведенню змагань – за рахунок Синельниківської ДЮСШ, відділу
освіти та відділу у справах сім’ї, молоді і спорту. Проїзд, проживання та харчування учасників змагань
– за рахунок коштів відряджаючих організацій.
7. Нагородження
Переможці та призери у кожному виді програми (окремо за віковими категоріями) нагороджуються
грамотами.
8. Заявки
Допуск до змагань здійснюється за офіційними заявками, що подаються у суддівську колегію до
початку змагань. Всім учасникам змагань мати при собі свідоцтво про народження.
9. Безпека та підготовка місць проведення 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 дозвіл спортсменам на участь у змаганнях, а також організації, які направляють команди чи
окремих спортсменів на змагання.
Дане положення є офіційним викликом на змагання
Контакти: Е-mail: cuss.sinvo8@gmail.com – ДЮСШ
+38 066 99 99 400 Коваль Володимир Іванович
Е-mail: koval.velik@gmail.com
+38 093 32 60 937 Розум Ірина Володимирівна
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«Меморіал Кашинського Юрія Микитовича»
та з нагоди всесвітнього Олімпійського дня
1. Мета та завдання змагань
Змагання проводяться для популяризації та подальшого розвитку легкої атлетики в м. Синельниковому, відбору перспективних атлетів для участі у змаганнях всеукраїнського та обласного рівнів,
зміцнення товариських зв’язків зі спортивними школами області й України, згідно плану спортивних
заходів Синельниківської ДЮСШ.
2. Керівництво проведенням змагань
Загальне керівництво здійснює міський відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді і спорту,
адміністрація ДЮСШ. Безпосереднє проведення покладається на затверджену суддівську колегію відділення легкої атлетики Синельниківської ДЮСШ: керівник змагань – тренер-викладач з легкої атлетики
Соболь Т.А., головний секретар – тренер-викладач з легкої атлетики Розум І.В. судді – Стрельченко
О.О., Братікова О.Ю., Решетняк О.І., Недвига О.В.
3. Час та місце проведення
Змагання відбудуться на стадіоні Синельниківської ДЮСШ за адресою м. Синельникове
Дніпропетровської області, вулиця Каштанова, 27 “а” 03-04 червня 2019 року. Початок змагань 04
червня 2019 року о 10.00.
4. Учасники змагань
До змагань допускаються вихованці спортивних шкіл міст і областей України 2006-2007, 2008
року народження та молодші. Кожен учасник може змагатися у необмеженій кількості видах програми.
Змагання особисті.
5. Програма змагань
Для учасників 2006-2007 років народження: біг 60 м, 60 м з/б (76,0; 7 м 50 см), 300 м, 600 м, 1000
м, стрибки в довжину, стрибки в висоту, потрійний стрибок, метання спису, диску, молоту, штовхання
ядра. Для учасників 2008 року народження та молодших: біг 60 м, 300 м, 600 м, стрибки в довжину,
стрибки в висоту, метання молоту.
6. Фінансування
Всі витрати по підготовці та проведенню змагань – за рахунок Синельниківської ДЮСШ, відділу
освіти та відділу у справах сім’ї, молоді і спорту. Проїзд, проживання та харчування учасників змагань
– за рахунок коштів відряджаючих організацій.
7. Нагородження
Переможці та призери у кожному виді програми (окремо за віковими категоріями) нагороджуються
дипломами та медалями.
8. Заявки
Допуск до змагань здійснюється за офіційними заявками, що подаються у суддівську колегію до
початку змагань. Всім учасникам змагань мати при собі свідоцтво про народження.
9. Безпека та підготовка місць проведення 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 дозвіл спортсменам на участь у змаганнях, а також організації, які направляють команди чи
окремих спортсменів на змагання.
Дане положення є офіційним викликом на змагання
Контакти: Е-mail: cuss.sinvo8@gmail.com – ДЮСШ
+38 066 99 99 400 Коваль Володимир Іванович
Е-mail: koval.velik@gmail.com
+38 093 32 60 937 Розум Ірина Володимирівна

