
П О Л О Ж Е Н Н Я
відкритої Першості СДЮШОР-6 

серед юнаків та дівчат (1997 - 98 та 1999 - 00 р.н.)
в приміщенні

 ,, Єдина Україна''.

І  Мета та завдання

Змагання проводяться з метою:
    -     виховання поваги до захисників Вітчизни ;

- виховання патріотизму серед учнів-спортсменів ;
- укріплення дружніх зв’язків з учнями інших спортивних шкіл міста ;
- підвищення якості навчально - тренувального процесу ;
-

ІІ  Термін та місце проведення змагань

Змагання проводяться 13- 14.03. 2014 року.
Легкоатлетичний манеж КМШВСМ, проспект Тичини 18.
Початок змагань 13.03.2014 — 15:00, 14.03.2014 — 16:00
Розклад змагань додається.

ІІІ  Учасники і програма змагань 

В змаганнях приймають участь  учні-спортсмени спортивних шкіл м. Києва, які пройшли медогляд
і мають дозвіл лікаря для участі у змаганнях. Кожен учасник може змагатися у двох видах про-
грами, які не співпадають за розкладом. Змагання особисті. Склад запрошених команд  15 спортс-
менів — кожної вікової категорії. Явка на вид за 10 хвилин до початку змагань. 
Змагання проводяться по протоколам , за умови  наявності   не менше трьох учасників на видах
легкої атлетики.
До змагань допускаються спортсмени 1997-1998, 1999-2000 років народження.

IV Програма змагань: 

1997-1998 років народження – 60м, 60м з/б (дівчата [13 - 8.50 - 76,2],  юнаки  [13,72 - 8.80 - 100]),
200м, 400м, 800м, 1500м, спортивна ходьба 3000м, стрибки у довжину, потрійний, стрибки у висо-
ту (по заявленій висоті), метання диска, штовхання ядра (юнаки - 5 кг, дівчата - 3 кг), п'ятиборство
- проводиться за загальним розкладом (юнаки - 60м з/б, довжина, ядро, висота, 1000м, дівчата -
60м з/б, висота, ядро, довжина, 800м).

1999 - 2000 років народження. – 60м, 60м з/б (дівчата [13 - 8.25 - 76,2], юнаки [13,72 - 8.50 - 84]),
200м, 400м, 800м, 1500м, спортивна ходьба 3000м , стрибки у довжину, потрійний, стрибки у висо-
ту (по заявленій висоті),  метання  диска,  штовхання ядра (юнаки -  4кг;  дівчата  — 3кг),  п'яти-



борство  - проводиться за загальним розкладом (юнаки - 60м з/б, довжина, ядро, висота, 1000м, ді-
вчата - 60м з/б, висота, ядро, довжина, 800м).
 
VI   Нагородження

Переможці і призери змагань нагороджуються грамотами.
Нагородження проводяться після закінчення виду, серед учнів усіх вікових категорій, за наявності
не менше трьох учасників у виді програми.

VІI  Суддівство змагань

Організація та суддівство змагань проводиться суддівськими колегіями СДЮШОР-6 та міста Киє-
ва.

VІІI  Заявки

Заявки   надсилати  на  електрону  адресу  sdushor.6.kiev@gmail.com або  факсом  на  номер
(044)4005263 до 10 .03.2014 року.
Оригінали заявок подаються за 1 годину до початку першого дня змагань (13.03.2014) в секретарі-
ат. В день змагань зміни та доповнення до заявок суддівською колегію не розглядаються.

Головний суддя змагань - Шкарніков  С.М., НС

Головний секретар - Дем'яновська Н.В., 1к.

Дане положення є офіційним запрошенням на змагання.
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