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NPOEKT PETNAMEHTY
npoBeAeHHn
BiAxpuroroqeMnioHary
o6nacri 3 ponuKoBoro
cnopry
cepeg.tonoeixie,
xiHor 1997p.H.icrapurux,roHiopie,
nHiopor1998-2001p.H.,rageria,
KaAeroK2002-2003p.H,xflonqia ra giavar MonofluroieiroeoTrpynu 2004 p.H.i rrltonoArut4x
y 2017 porli

r.4m t 3ABEAHHf,3MArAHb
O6nacHi3MaraHHr3 pofirKoBorocnopry npoBogf,Tbcfi
3 Meroto:
- noAaflbluoTnponaraHfl]4Ta po3Bt4Tlrypoflr4KoBorocnopry is l-ueugricnoro 6iry Ha
polr4KoBl4x
KoB3aHax
e o6nacri;
- Bil3HaqeHHn
pieHnnigroroerncnoprcMeHie
is urargricxoro6iry Ha ponnKoBr4x
KoB3aHax;
- npoBe4eHHnqinecnpf,MoBaHoT
po6oru no ei46opy ra ni4roroeqi cnoprcMeHia,vnexie
s6ipHnxKoMaHA
o6nacriAnf, yqacri y eceyrpaTncuxnx
ra uixHapoAHr4x
3MaraHHrx;
- ni4aegeHHn
po6orr cnopn4BHr4x
ni4cytvtria
poflLrKoBoro
opraHiaaqifi
no po3Br4TKy
cnopry.

il. cTPOKn t MTCUEnpOBEAEHHf,3MArAHb
Bigrpurnfi.{eMnioHar
o6nacri,vonosirura xiHxr,r
1997p.H.Ta crapui, roxiopu
ra nHioprn 1998-2001p.H.,Ka,qernra KaAerKh
2002-2003p.H,)oonqi ra
eiroaol
ie..raraMo.no.auJoT
3uaraHHs npoBognTbcfi3a agpecoro: M. Xapria, Byn. laaHa KaMuuJeaa26, cra4ioH
<Typ6iHicn>a6o ayn. lnHaraiecura3a, cragiqH,<<3ipra>
(yrovnroerucn).
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ffi. oprAH8A4tfl TA KE2TBHUUTBO
npOBEAEHHf,M3MArAHb
3aranuHe repiaHrqrao opraHisaqien ra npoBeAeHHflM3MaraHb s4ificnnerucn
YnpaeninnlMy cnpaBaxMono4ira cnopry Xapriacurolo6nacnoT4epxaeHoTagrvriHicrpaqiT
a
pasfl
)).
<Vn
i
noAanbruorvry
HHfl
SeanocepegHn
ni4roroera ra npoBe4eHHr3MaraHbnoKna4aerbcf,
Ha cyggiecuryronerip,
3anponoHoBaHyYrpalHcuroo- $egepaqiere:,ponhKoBoro cnopry ra 3arBeplqxeHy
Vn p a e n i n n n u .
IV. YLIACHUKU,.3MATAH|
yvacri
y
3MaraHHex
cnoprr4BHt4x
xny6ia ra
,qonycKaprbcsaci 6axapui cnoprcMeH]4
[o
aMaropr4polrr4KoBofo
cnopry, rqo e vreHaMn$eRepaqiT.
3uarauHsoco6ncri.KinuricrucnoprcMeniey eixoerxKareropinxneo6uexeHa.
Xepe6rynaHHr yvacHurie oco6t4crt4x3MaraHbnpoBoAr4TbcrronoBHorocy4giecuroo
3MaraHb.
xoneriepsa 30 xBrflnHAo noLrarKy

v. nPoTPAMAnPOaEAEHHfl3MArAHb
.{eMnioHarnlticta,vonoeiru,xinrra,roHiopra,
Bigrprarrafi
rcniopxr,r,
Ka4erh,KaAerKu,
xnonrlira
MonorqluoT
eiroeoT
rpynn.
Aievara
3nnaraHHs
oco6rcri.

Програма змагань:
Категорії
Діти D
Діти С
Діти В
Діти А
Кадети
Юніори
Абсолют

Рік
народження
2010 і молодші
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2002-2003
1998-2001
1997 і старші

Дистанція
500 м
500 м
500 м
500 м
500 м
500 м

100 м
100 м
100 м
100 м
100 м
100 м
100 м

1000 м
1000 м
3000 м на бали
3000 м на бали
5000 м на бали
5000 м на бали

Обласні змагання є відбірковими на участь у чемпіонаті України.
VІ. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2025
«Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів»:
• підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;
• контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення місць безпеки під
час проведення змагань здійснює робоча комісія під керівництвом головного
судді змагань.
VІІ. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Спортсмени, які посіли І, ІІ та ІІІ місця по сумі балів на кожній дистанції у Відкритому
чемпіонаті області серед чоловіків та жінок, юніорів, юніорок, кадетів, кадеток, хлопців
та дівчат молодшої вікової групи нагороджуються дипломами та медалями відповідних
ступенів.
VІІІ. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ ТА
МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ
Управління несе витрати по оплаті: нагороджувальної атрибутики.
Витрати на організацію та проведення змагань здійснюються за рахунок
позабюджетних коштів залучених Федерацією.
Витрати на харчування, розміщення та проїзд запрошених для участі у вищевказаних
змаганнях спортсменів з різних міст України, закордонних спортсменів - за рахунок
відряджуючих організацій.
ІХ. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ
Поіменні заявки для участі у змаганнях, оформлені згідно «Правил змагань»,
подаються до головної суддівської колегії змагань за тиждень до їх початку.
Дане положення є офіційним запрошенням на змагання.

