
П О Л О Ж Е Н Н Я
першості 

Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву №6 
з  легкоатлетичного кросу

1. Мета та завдання
- виховання учнів-спортсменів громадянської гідності, патріотизму та поваги;
- підвищення якості та ефективності роботи з учнями на витривалість;
-  виховання  дружніх  стосунків  з  учнями-спортсменами  груп  тренерів  школи  та
учнями інших спортивних шкіл;
- пропаганда легкоатлетичного бігу на витривалість та здорового способу життя;
- підвищення та виховання морально-вольових якостей та сумлінного ставлення до
участі у змаганнях.

2. Місце та термін проведення змагань.
Змагання  проводяться  в  Сирецькому  парку  “Дубки”  12  квітня  2014  року,

субота.
Парад відкриття змагань 10:50, початок змагань 11:00.

3. Учасники та програма змагань.
До участі у змаганнях допускаються учні-спортсмени, які мають спеціальну

кросову підготовку та допуск до змагань лікаря.
Чисельний склад від кожного тренера-викладача СДЮШОР-6 необмежений.

Програма змагань:
1997-1998 р.н. юнаки-2000м., дівчата-1000м.;
1999-2000 р.н. юнаки-1000м., дівчата-1000м.;
2001-2002 р.н. юнаки-1000м., дівчата-500м.;
2003 р.н. і молодше хлопчики-500м., дівчатка-500м.

Особиста першість визначається в кожній віковій категорії по зайнятим місцям
на  кожній  дистанції.  Кожен  учасник  має  право  брати  участь  у  одній  дисципліні
змагань.

4. Нагородження учасників.
Переможці  змагань  нагороджуються  грамотами  та  подарунками,  призери

нагороджуються грамотами.

5. Умови проведення змагань.



Витрати,  пов'язані  з  проведенням  змагань  —  нагородження  переможців  та
призерів змагань, медичне обслуговування за рахунок СДЮШОР-6.

Змагання проводяться по карткам.
Дане положення є офіційним запрошенням на змагання першості СДЮШОР-6

з легкоатлетичного кросу.

6. Керівництво та суддівська колегія змагань.
Керівництво змагань покладається на суддівську колегію СДЮШОР-6.

Головний суддя змагань Шкарніков С.М.
Головний секретар Дем'яновська Н.В.

Оргкомітет.



РОЗКЛАД ЗМАГАНЬ

12 квітня 2012, субота м.Київ
     парк “Дубки”

10:50 Парад відкриття змагань

11:00 Дівчатка 2003р.н. і молодші 500м

11:10 Хлопчики 2003р.н. і молодші 500м

11:20 Дівчата 2001-2002 р.н. 500м

11:30 Юнаки 2001-2002 р.н. 1000м

11:45 Дівчата 1999-2000 р.н. 1000м

12:00 Юнаки 1999-2000 р.н 1000м

12:15 Дівчат 1997-1998 р.н. 1000м

12:30 Юнаки 1997-1998 р.н. 2000м

Головна суддівська колегія


