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ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення VІ-го Всеукраїнського  турніру з легкої атлетики 

на призи ЗТУ Цицарикової М.А. 
 

1. Мета та завдання змагань  
- популяризація легкої атлетики серед дітей та молоді; 
- підвищення спортивної майстерності юних спортсменів; 
- зміцнення товариських зв‘язків між спортсменами. 

2. Час та місце проведення 
Змагання проводяться у м. Нікополі на стадіоні СК “Електрометалург” 01.10.2021 р. 
30.09.2021 року – день приїзду.  
Початок змагань  01.10.2021р. об 11.00. 

3. Керівництво проведенням змагань 
Загальне керівництво здійснює комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна 
школа № 1» Нікопольської міської ради, безпосереднє проведення змагань 
покладається на  головну суддівську колегію на чолі з головним суддею Прядко Л.В. 

4.Учасники  та програма змагань 
До участі у змаганнях допускаються юнаки та дівчата вікових груп: 
Юнаки та дівчата  2004-05 р.н.: біг 100м, 200м, 800м, стрибок у довжину, штовхання 
ядра; 
Юнаки та дівчата  2006-07 р.н.: біг 100м, 200м, 800м, стрибок у довжину, штовхання 
ядра; 
Юнаки та дівчата  2008-09 р.н.: біг 60м, 200м, 800м, стрибок у довжину, штовхання 
ядра; 
Юнаки та дівчата  2010 р.н.: біг 60м, 200м, 800м, штовхання ядра; 
Юнаки та дівчата  2011, 2012р.н.: біг 60м, 200м; 
Юнаки та дівчата  2013 р.н.: біг 60м; 
Юнаки та дівчата  2004 та молодше: естафета 4х100м. 

5. Нагородження 
Переможці кожного виду програми у кожній віковій групі нагороджуються грамотами 
та медалями.   

6. Витрати 
Витрати, пов‘язані з відрядженням команд за рахунок відряджуючої організації. 
Придбання грамот, за рахунок залучених коштів. 

7. Заявки 
Заявки на участь у турнірі, затверджені медичним працівником, подаються в головну 
суддівську колегію в день змагань до 11.00. Попереднє підтвердження команд за тел. 
0957918876 до 29.09.2021 р. 
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01.10.2021 р. 
м. Нікополь 

 
 

11.00 - парад відкриття змагань  

11.40 - біг 60м дівчата 2013, 12, 11, 10, 09-08 11.40- Штовхання ядра дівчата та  
юнаки (05-04,07-06,09-08,10 та мол.) 

12.10 - біг 60м юнаки 2013, 12, 11, 10, 09-08  
12.40 - фінал 60м дівчата та юнаки  
            2013, 12, 11, 10, 09-08 

12.50 - стрибки в довжину дівчата  
            (09-08, 07-06, 05-04) 

13.00 - біг 100 м, дівчата (06-07, 04-05)  

13.20 - бег 100 м, юнаки (06-07, 04-05)  

13.40 - фінали 100м, дівчата (06-07, 04-05) 13.30- стрибки в довжину юнаки  
            (09-08, 07-06, 05-04) 

13.45 - фінали 100м, юнаки (06-07, 04-05)  
13.50 - біг 800м, дівчата, юнаки (10, 09-08,  
            07-06, 05-04)  

14.00 - біг 200м, дівчата (2012, 11, 10, 09-08,  
            07-06, 05-04)  

14.20 - біг 200м, юнаки (2012, 11, 10, 09-08,  
            07-06, 05-04)  

14.30 - Естафета 4х100м, дівчата (2004 і   
            молодші)  

14.40 - Естафета 4х100м, юнаки (2004 і  
            молодші)  

15.00 - нагородження  
 

 
 
 

Головний суддя       Л.В. Прядко 
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