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П О Л О Ж Е Н Н Я
ХХІV ВСЕУКРАЇНСЬКІ ВЕЛОСИПЕДНІ ПЕРЕГОНИ
ПАМ’ЯТІ МАЙСТРА СПОРТУ ВОЛОДИМИРА ФІЛІПЕНКА
(ЮНАКИ, ДІВЧАТА, МОЛОДШІ ЮНАКИ, МОЛОДШІ ДІВЧАТА)
І. МЕТА ЗМАГАННЯ
Популяризація велосипедного спорту в Україні, вшанування пам’яті майстра спорту
Філіпенка В.С., відбір сильніших спортсменів до складу збірної команди України.
ІІ. ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ
Федерація велосипедного спорту України, управління фізичної культури та спорту
Тернопільської облдержадміністрації, управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту
Тернопільської міської ради, Тернопільський осередок ГО «Федерація велосипедного спорту
України», Тернопільське обласне відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН
України, ТОЦФЗН «Спорт для всіх», Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.
ІІІ. ТЕРМІН, ПРОГРАМА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Змагання проводяться з 6 по 9 вересня 2018 року в м. Тернополі.
06 вересня – день приїзду (до 16 .00)
07 вересня – дівчата і юнаки (2002-2003р.н.)
- індивідуальні групові гонки 50 і 60 км
– дівчата і юнаки (2004-2005р.н.)
- індивідуальні групові гонки 40 і 40 км
08 вересня – дівчата і юнаки (2002-2003р.н.)
– дівчата і юнаки (2004-2005р.н.)

- індивідуальна гонка на час 15 та 10 км
- індивідуальні гонка на час 10 км

09 вересня – дівчата (2004-2005р.н.)
– дівчата (2002-2003р.н.)
– юнаки (2004-2005р.н.)
– юнаки (2002-2003р.н.)

- гонка критеріум 20 км
- гонка критеріум 20 км
- гонка критеріум 30 км
- гонка критеріум 40 км

Початок змагань 07 та 08 вересня 2018 р. о 10.00
Початок змагань 09 вересня 2018 р. о 11.00

IV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
В змаганнях можуть брати участь юнаки і дівчата 2002-2003 р.н., які мають фізичну і
спеціальну підготовку не нижче ІІ спортивного розряду і допущені лікарем до змагань та юнаки і
дівчата 2004-2005 р.н. за окремою програмою.
Змагання проводяться згідно Правил, затверджених Федерацією велоспорту України.
V. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ, НАГОРОДЖЕННЯ
Переможці всеукраїнський велосипедних перегонів пам’яті В.Філіпенка визначаються
окремо серед юнаків і дівчат 2002-2003р.н. за сумою часу, показаного на двох дистанціях. У гонці
критеріумі учасники здобувають боніфікаційні секунди. За підсумками змагань 10 кращих
учасників серед юнаків та і дівчат нагороджуються грамотами та цінними подарунками. Учасники
вікової групи 2004-2005 р.н., які посіли I-III місця на окремих дистанціях нагороджуються
грамотами, медалями та цінними подарунками.
Учасники вікової групи 2002-2003 р.н, які не прийняли участь в індивідуальній гонці на час
отримують час останнього гонщика плюс 1 хвилину.
VI. УМОВИ ПРИЙОМУ
Всі витрати, пов’язані з участю у змаганнях за рахунок відряджаючих організацій.
Оплата роботи суддівської колегії та нагородження за рахунок Федерації велосипедного
спорту України, управління фізичної культури та спорту Тернопільської облдержадміністрації,
управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради. Забезпечення
озвучення та нагородження ветеранів та наймолодших учасників - ТОЦФЗН «Спорт для всіх» та
ТМЦФЗН.
Тренер-представник команди зобов’язаний мати картку учасника(ліцензію) ФВС України
видану в поточному році.
Нагородження за рахунок оргкомітету та спонсорів.
Стартовий внесок 30 гривень з кожного учасника.
Стартовий внесок 30 гривень з кожного учасник
VII. ПІДТВЕРДЖЕННЯ
Попередні заявки про участь у змаганнях просимо надіслати до 4 вересня 2018 р.
(e-mail:sportgart@ukr.net та figuranet85@gmail.com)
Засідання мандатної комісія 06 вересня 2018 року з 13.00 до 16.00. Нарада оргкомітету і
представників відбудеться о 17.00 за адресою: м. Тернопіль, вул. Ген. Тарнавського, 7а, обласне
відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.
Контактні телефони :
/ 0352 / 26-93-16 відділення Комітету з фізичного виховання та спорту (оргкомітет)
050-588-49-00, 067-799-71-65 оргкомітет
VIII. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Під час проведення змагань планується проведення гонки ветеранів /40 років і старші/.
Умови будуть визначені додатково.
Оргкомітет залишає за собою право вносити зміни в дане Положення.
Дане положення є офіційним викликом на змагання.
Оргкомітет
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