АНОНС
«Дитяча Ролер Ліга. Кубок 4-x турнірів ПЛСУ 2018» IV етап.
Київ. ТРЦ «Dream Town».
1 Грудня 2018 року
ОРГАНІЗАТОРИ:

«Професійна ліга спідскейтінгу України».
Тел: +38 (067) 4095401
Веб-сайт: www.plsu.com.ua
Електронна пошта: info@plsu.com.ua
«Українська федерація зі швидкісного бігу на роликових ковзанах».
Веб-сайт: www.inline-speedskating.org.ua
Тел: +38 (067) 3265259

КАТЕГОРІЇ:

*Бігові:
Юніори B
Кадети
Діти С
Діти D
Діти E1
Діти E2

(2002–2003 р.н.),
(2004–2005 р.н.) тільки юнаки,
(2006–2007 р.н.),
(2008–2009 р.н.),
(2010 р.н.),
(2011 р.н.).

**Фітнес:
Діти Фітнес І
Діти Фітнес ІІ
Діти Фітнес ІІІ
Діти:
Діти F1
Діти F2
Діти G1

(2006–2007 р.н.) тільки юнаки,
(2008–2009 р.н.),
(2010–2011 р.н.).

(2012 р.н.),
(2013 р.н.),
(2014 р.н.).

*Учасники, які приймають участь у змаганнях на бігових роликах (низький бут, колеса
діаметром 84мм і більше).
** Учасники, які приймають участь у змаганнях на фітнес роликах (високий бут, колеса
діаметром до 90мм включно).
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ЗАЯВКИ
ТА РЕЄСТРАЦІЯ:

Для участі клубу (спортивної школи) в змаганнях, старший (головний)
тренер команди заповнює групову КЛУБНУ ЗАЯВКУ та відправляє її на
електронну адресу організаторів за 5 днів до початку змагань (до
27.11.2018). Також можлива додаткова реєстрація учасників відповідно
до своїх клубів та спортивних шкіл. Необхідно заповнити до 30.11.2018
реєстраційну анкету учасника на сайті організатора змагань, та вибрати у
колонці «Клуб» пункт свого клубу (спортивної школи).
Для індивідуальної участі в змаганнях, необхідно заповнити до
30.11.2018 реєстраційну анкету учасника на сайті організатора змагань,
та вибрати у колонці «Клуб» пункт «Індивідуальна участь».

СТАРТОВИЙ ВНЕСОК:

250 грн. – для членів клубів (спортивних шкіл), які вчасно подали
КЛУБНУ ЗАЯВКУ, для членів клубів (спортивних шкіл) та для
індивідуальних учасників, які пройшли попередню реєстрацію на сайті
організатора змагань у вказані строки. Для учасників з однієї сім’ї,
участь другої дитини, оплачується в розмірі 150 грн., третьої і більше –
безкоштовно.
350 грн. – для учасників (індивідуальних, членів клубів, спортивних
шкіл), які реєструються в день змагань без попередньої реєстрації на
сайті організаторів.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

ТРЦ «Dream Town».
м. Київ, Оболонський проспект 1-Б, (Ролер-трек на другому рівні
роллердрому ТРЦ «Dream Town 1»).

ПРОГРАМА:

Детальна програма змагань буде складена за день до змагань, в
залежності від кількості учасників.
Бігові:
Юніори B (дівчата, юнаки) – 300м (РС), 500м (СТ), 2000м на бали (ГЗ).
Кадети (юнаки) – 300м (РС), 500м (СТ), 2000м на бали (ГЗ).
Діти С (дівчата, юнаки) –
300м (РС), 500м (СТ), 1500м на бали (ГЗ).
Діти D (дівчата, юнаки) –
300м (РС), 500м (СТ), 1000м на бали (ГЗ).
Діти E1 (дівчата, юнаки) – 300м (РС), 500м (СТ), 1000м на бали (ГЗ).
Діти E2 (дівчата, юнаки) – МФ, 200м (СТ), 500м (ГЗ).
Фітнес:
Діти Фітнес І (юнаки) – МФ, 300м (СТ).
Діти Фітнес ІІ (дівчата, юнаки) – МФ, 300м (СТ).
Діти Фітнес ІІІ (дівчата, юнаки) – МФ, 300м (СТ).
Діти:
Діти F1 (дівчата, юнаки) – МФ, 200м (СТ).
Діти F2 (дівчата, юнаки) – МФ, 200м (СТ).
Діти G1 (дівчата, юнаки) – МФ, 100м (СА).

ДИСТАНЦІЇ:

*** РС – індивідуальні забіги з роздільного старту на час; ГЗ – груповий забіг; СТ –
спринтерський турнір (кваліфікація + чвертьфінали + півфінали + фінал); СА – спринт
абсолют; МФ – маневрування по фішках.
Детальну інформацію про дистанції див. у регламенті змагань.
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