
ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ СЕРЕД ЮНАКІВ та ДІВЧАТ  

1998-99, 2000-2001 РОКІВ НАРОДЖЕННЯ, ІІІ тур. 

 

Р О З К Л А Д  

1-й день – 19 вересня 
Технічна нарада  9:30   

Біг 110 м. з/б  – фінал  юнаки ст. (0,914-9,14) 10:00 Стрибок у 

висоту  

юнаки мол., ст. 

Біг 110 м. з/б  – фінал  юнаки мол. (0,84-8,80) 10:10 Штовхання 

ядра 

дівчата мол. (3 кг.), 

ст. (4 кг.) 

Біг 100 м. з/б– фінал  дівчата ст. (0,762-8,50) 10:20   

Біг 100 м. з/б– фінал  дівчата мол. (0,762-8,25) 10:30   

Біг 100 м. – 1 коло дівчата мол., ст. 10:40   

Біг 100 м. – 1 коло юнаки мол., ст. 11:10 Штовхання 

ядра 

юнаки мол. (4 кг.), 

ст. (5 кг.) 

Біг 1500 м. –фінальні забіги дівчата мол., ст. 11:40 Стрибок у 

висоту  

дівчата мол., ст. 

Біг 1500 м. –фінальні забіги юнаки мол., ст. 11:55   

Біг 100 м - фінал дівчата мол., ст. 12:10   

Біг 100 м.- фінал юнаки мол., ст. 12:25 Потрійний 

стрибок 

дівчата мол., ст. 

Біг 400 м – фінальні забіги дівчата мол., ст. 12:35   

Біг 400 м. – фінальні забіги  юнаки мол., ст. 12:55 Потрійний 

стрибок 

юнаки мол., ст. 

Спортивна ходьба 3000 м., 

Спортивна ходьба 5000 м. 

дів. мол. ст, юн. мол.,  

юнаки ст.  
13:15   

Естафета 4х100 м дівчата  13:45   

Естафета 4х100 м юнаки 13:55   

2-й день – 20 вересня 
Біг 3000 м.  – фінальні забіги дівчата мол., ст. 10:00 Стрибок у 

довжину 

дівчата мол., ст. 

Біг 3000 м.  – фінальні забіги юнаки мол., ст. 10:15 Метання списа дівчата мол., ст.  

(600 гр.) 

Біг 400 м. з/б – фінальні 

забіги 

юнаки ст. 10:30   

Біг 400 м. з/б – фінальні 

забіги 

юнаки мол. 10:40 Метання списа юнаки мол. (600 

гр.), ст. (700 гр.) 

Біг 400 м. з/б – фінальні 

забіги 

дівчата ст., мол. 10:50   

Біг 200 м – фінальні забіги дівчата мол., ст. 11:00 Стрибок у 

довжину 

юнаки мол., ст. 

  11:15 Метання диска юнаки мол., ст.  

(1,5 кг.) 

Біг 200 м – фінальні забіги юнаки мол., ст. 11:35   

  11:50 Метання диска дівчата мол., ст.  

(1 кг.) 

Біг 800 м – фінальні забіги дівчата мол., ст. 12:10   

Біг 800 м – фінальні забіги юнаки мол., ст. 12:25   

Естафетний біг 4х400 м. дівчата  13:10   

Естафетний біг 4х400 м. юнаки 13:20   

 

 

Керівник змагань        
 
 


