РЕГЛАМЕНТ ЗМАГАНЬ
«Дитяча Ролер Ліга. Кубок 4-x турнірів ПЛСУ 2017»
1. МЕТА ЗМАГАНЬ
 популяризація роликового спорту та швидкісного бігу на роликових ковзанах
серед дітей та молоді;
 підвищення рівня майстерності спортсменів та любителів;
 пропаганда активного, здорового способу життя;
 визначення найсильніших спортсменів з різних клубів України в вікових
категоріях.
2. ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ
«Професійна ліга спідскейтінгу України».
Тел.: +38 (067) 409-54-01
Веб-сайт: www.plsu.com.ua
Електронна пошта: info@plsu.com.ua
3. КЕРІВНИЦТВО
Оргкомітет «Професійної ліги спідскейтінгу України».
Головний суддя змагань - Маковецький Р.О.
4. СЕКРЕТАРІАТ ЗМАГАНЬ, ЗАЯВКИ УЧАСНИКІВ, СТАРТОВИЙ ВНЕСОК
Участь в змаганнях дітей у віці до 16 років можливе тільки з письмового
дозволу батьків або законних опікунів.
4.1. СЕКРЕТАРІАТ ЗМАГАНЬ
 секретаріат змагань працює з 10:00 до 16:00 в день проведення змагань.
4.2. ЗАЯВКИ
4.2.1. Клубні заявки:
 для участі КЛУБУ в змаганнях, старший (головний) тренер клубу заповнює
групову заявку і відправляє її на електронну адресу організаторів до дати , яка
зазначена в анонсі змагань;
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 за день до змагань буде проведена тренерська нарада, на якій представник
клубу:
a) погоджує та затверджує список спортсменів клубу - учасників змагань.
Відповідальність за отримання згоди батьків (опікунів) на участь в змаганнях
дітей до 16 років повністю лягає на представника клубу. Подача та
затвердження клубної заявки представником клубу означає наявність згоди
батьків (опікунів).
b) надає для кожного спортсмена клубу - учасника змагань, допуск лікаря до
змагань;
c) здійснює оплату стартового внеску (СТАРТОВИЙ ВНЕСОК КЛУБУ =
КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ ВІД КЛУБУ × СТАРТОВИЙ ВНЕСОК ЗМАГАНЬ);
d) отримує «Стартовий пакет» клубу;
«Стартовий пакет» клубу включає в себе:
 лист з переліком учасників із зазначенням вікової групи і стартового номера,
 стартові номери,
 програму проведення змагань,
 бланк подачі протесту.
4.2.2. При відсутності представника клубу на тренерській нараді, затвердження
списку спортсменів клубу – учасників змагань, оплата стартового внеску,
надання допуску лікаря і отримання «Стартового пакета» відбувається в день
проведення змагань в секретаріаті;
4.2.3. Відповідальність за правильність наданої в заявці інформації відповідає
старший (головний) тренер клубу.
4.2.4. Представник клубу за 30 хв. до старту змагань повинен підтвердити перелік
учасників змагань, раніше заявлених в груповій клубній заявці. Якщо
представник команди не уточнив перелік учасників, то оплата стартових
внесків проводиться за кількістю учасників, поданих згідно попередньої
групової заявки клубу.
4.2.5. Заявки індивідуальних учасників:
 для індивідуальної участі в змаганнях, необхідно заповнити попередню анкету
учасника на сторінці організатора змагань (заповнити анкету учасника);
 заповнити анкету Учасника можливо в секретаріаті змагань, в день проведення
змагань;
 заявка учасника Дважається дійсною при коректному заповненні анкети та
оплати стартового внеску.
4.3. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ, СТАРТОВИЙ ВНЕСОК.
4.3.1. Розмір стартового внеску буде зазначений в анонсі змагань.
4.3.2. Стартовий внесок сплачується одноразово і не повертається.
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4.3.3. Для учасників з однієї сім’ї, участь другої дитини, оплачується в розмірі 50%
від вартості стартового внеску, третьої і більше – безкоштовно.
4.3.4. Кожний індивідуальний учасник, який не досяг повноліття (16 років)
повинен в супроводі одного з батьків (опікуна), прибути до секретаріату
змагань для підтвердження своєї участі і отримання стартового номера.
4.3.5. Після належного оформлення заявки і оплати стартового внеску
індивідуальний учасник змагань отримує стартовий номер.
4.3.6. Індивідуальні учасники, зобов'язані реєструватися в суворій відповідності зі
своїм віком. У разі виникнення підозри, що учасник не відповідає віку,
заявленому в реєстраційній анкеті, учасник повинен представити документ, що
підтверджує його вік (свідоцтво про народження і т.д.). Інакше, за рішенням
головного судді, учасник не буде допущений або буде знятий зі змагань без
повернення реєстраційного внеску.
5. ВИМІРЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
5.1. Вимірювання результатів проводитися суддями-хронометристами з
використанням ручного електронного секундоміра.
5.2. Позиція учасника на фініші визначається, згідно послідовності перетину
фінішної межі.
5.3. Перетином фінішної межі є перетин переднім колесом роликового черевика
фінішної лінії. До уваги береться роликовий черевик, колеса якого знаходяться
в контакті з поверхнею треку, як мінімум одне колесо.
5.4. Якщо перший роликовий черевик учасника в момент перетину фінішної межі
не торкається треку жодним з коліс, позиція учасника буде фіксуватися по
моменту перетину фінішної лінії першим колесом другого роликового
черевика.
5.5. Якщо спортсмен впав, і в момент перетину лінії фінішу, жодним з коліс не
торкається треку, то його результат фіксується по перетинанню лінії фінішу
першим черевиком.
5.6. Для корегування визначення результатів та зайнятої фінішної позиції будуть
задіяні кілька суддів-хронометристів.
5.7. Спортсмени, які не закінчили дистанцію з будь-яких причин, в тому числі і
зняті з дистанції за рішенням судді змагань, будуть зафіксовані в протоколах в
порядку закінчення або зняття з дистанції.
5.8. Спортсмен, який не закінчив дистанцію, буде внесений до протоколу з коментарем
«DNF».
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6. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
6.1. КЛАСИФІКАЦІЯ / ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ:
Кадети (дівчата, юнаки) – учасники 2002-2003 р.н.
Юніори С (дівчата, юнаки) – учасники 2004-2005 р.н.
Юніори D (дівчата, юнаки) – учасники 2006-2007 р.н.
Фітнес (дівчата, юнаки) – учасники 2006-2009 р.н.
Діти 2008 (дівчата, юнаки) – учасники 2008 р.н.
Діти 2009 (дівчата, юнаки) – учасники 2009 р.н.
Діти 2010 (дівчата, юнаки) – учасники 2010 р.н.
Діти 2011 (дівчата, юнаки) – учасники 2011 р.н.
Діти 2012 (дівчата, юнаки) – учасники 2012 р.н.
Діти 2013 (дівчата, юнаки) – учасники 2013 р.н.
6.2. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ І ПРИЗЕРІВ ЗМАГАНЬ
Переможці та призери визначаються в кожній віковій категорії спортсменів
окремо (дівчата, юнаки), за сумою набраних балів на всіх проведених
дистанціях (чим менше очок, тим вище місце).
Сума обчислюється за кількістю набраних балів за дві дистанції відповідно до
таблиці:
Позиція = Бали
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Якщо два або більше спортсменів набрали однакову кількість очок, перемагає
той, який показав кращий результат на найдовшій дистанції.
6.2.1. Нагородження вікових категорій:
Кадети – дівчата, юнаки за сумою очок всіх дистанцій.
Юніори С – дівчата, юнаки за сумою очок всіх дистанцій.
Юніори D – дівчата, юнаки за сумою очок всіх дистанцій.
Діти 2008 – дівчата, юнаки за сумою очок всіх дистанцій.
Діти 2009 – дівчата, юнаки за сумою очок всіх дистанцій.
Діти 2010 – дівчата, юнаки за сумою очок всіх дистанцій.
Діти 2011 – дівчата, юнаки за сумою очок всіх дистанцій.
Діти 2012 – дівчата, юнаки за сумою очок всіх дистанцій.
Діти 2013 – дівчата, юнаки за сумою очок всіх дистанцій.
Нагородження переможців проводиться медалями за перші три місця.
Всі учасники цих вікових груп нагороджуються пам'ятними дипломами та
призами.
Також, спортсмени групи «Фітнес» будуть нагороджені пам'ятними дипломами
відповідно до зайнятої позиції.
6.2.2. Спортсмен нагороджується тільки в тій віковій групі, в якій був заявлений
(у своїй віковій групі або старшій).
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З дозволу головного судді, спортсмен може взяти участь і в інший (старшій)
вікової категорії. При цьому, його результат буде зафіксований поза конкурсом
(П.К.).
6.3. ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОДАРЯ «КУБКА 4-Х ТУРНІРІВ ПЛСУ 2017».
6.3.1. У розіграші очок турніру беруть участь спортсмени, які не досягли 16 років
(2002 р.н. і молодші), офіційно заявлені клубом для участі в тому чи іншому
турнірі.
6.3.2. Головні умови за якими визначатиметься переможець «Кубка 4х турнірів
ПЛСУ 2017. Дитяча Ролер Ліга»:
 участь у фінальному турнірі (етапі) змагань,
 присутність не менш ніж як на трьох етапах змагань,
 загальна кількість очок:
а) сума очок обчислюється за кількістю набраних очок за кожну дистанцію
на протязі всіх етапів змагань відповідно до таблиці:
Позиція
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Очки
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Позиція

11
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Очки

9
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7

6

5

4

3

2

1

0

б) якщо учасник не приймав участі у якомусь із етапів, то він отримує 0 очок
за даний етап змагань.
 якщо загальна кількість очок за всі етапи однакова, то переможець
визначається за фінальним етапом.
6.4. РЕКОРДИ ТУРНІРУ У СПРИНТІ.
6.4.1. В рамках змагань буде вестися статистика рекордів на спринтерській
дистанції («Тайм-Тріал», «Спринт»). Учасник, який встановив новий рекорд
буде нагороджений спеціальним призом.
6.4.2. Статистика рекордів буде враховуватися для юнаків і дівчат окремо, у
наступних вікових групах (відповідно років):
Діти (3), Діти (4), Діти (5), Діти (6), Діти (7), Діти (8), Діти (9),
Юніори D (10-11), Юніори С (12-13), Кадети (14-15).
6.4.3. Статистика рекордів буде враховуватися для треку ТРЦ «Dream Town».
6.4.4. Поточні рекорди можна переглянути в Додатку 2.
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7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
П/П
1

ЗАХІД

ПРИМІТКА

Церемонія відкриття.

2

Розминка учасників змагань.

Дівчата, юнаки:
2013, 2012.

3

Дистанція №1.

Дівчата, юнаки:
2013, 2012.

4

Дистанція №2.

Дівчата, юнаки:
2013, 2012.

5

Нагородження учасників змагань.

Дівчата, юнаки:
2013, 2012.

6

Розминка учасників змагань.

Дівчата, юнаки:
2011, 2010.

7

Дистанція №1.

Дівчата, юнаки:
2011, 2010.

8

Дистанція №2.

Дівчата, юнаки:
2011, 2010.

9

Нагородження учасників змагань.

Дівчата, юнаки:
2011, 2010.

10

Розминка учасників змагань.

Дівчата, юнаки:
Фітнес, 2009, 2008.

11

Розминка учасників змагань.

Дівчата, юнаки: 2006-2007,
2004-2005, 2002-2003.

12

Дистанція №1.

Дівчата, юнаки:
Фітнес, 2009, 2008, 2006-2007,
2004-2005, 2002-2003.

13

Дистанція №2.

Дівчата, юнаки:
Фітнес, 2009, 2008.

14

Дистанція №2.

Дівчата, юнаки:
2006-2007.

15

Дистанція №2.

Дівчата, юнаки:
2004-2005.

16

Дистанція №2.

Дівчата, юнаки:
2002-2003.

17

Нагородження учасників змагань.

Дівчата, юнаки:
Фітнес, 2009, 2008, 2006-2007,
2004-2005, 2002-2003.
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8. ВИДИ ДИСТАНЦІЙ
8.1. ДИСТАНЦІЯ МАНЕВРУВАННЯ ПО ФІШКАХ «ПАРКУР» (ТРЕК).
Вид змагання, в якому спортсмени учасники долають дистанцію об'їжджаючи
фішки по схемі за максимально короткий проміжок часу. За кожну збиту фішку
або порушення траєкторії їзди, яка передбачена схемою дистанції, учасник
отримує штрафні очки у вигляді додаткової 1 секунди до фінального
результату. Після отримання трьох штрафних очок під час однієї дистанції (за
четверте) - спортсмен буде дискваліфікований. Фіксацію результату проводять
Судді-хронометристи. Переможець визначається за результатом.
За умови падіння на дистанції, за зверненням представника КЛУБУ до судді
змагань, дітям (до 5 років включно) дозволене перебігання.
Групи учасників: Діти 2010, Діти 2011, Діти 2012, Діти 2013.
8.2. 100м. ГРУПОВІ ЗАБІГИ – АБСОЛЮТНИЙ ЗАЛІК (ТРЕК, РОАД).
Вид змагання, в якому група учасників долає дистанцію 100м, за максимально
короткий проміжок часу. Забіги складаються з 3-6 учасників. Фіксацію
результату проводять Судді-хронометристи. Якщо учасників, будь-якої з
вікових груп менше 3х, то для проведення забігу групи можуть об'єднуватися,
але нагородження буде проводитися окремо для кожної вікової групи.
Переможець на дистанції визначається за результатом, не залежно від забігу й
зайнятої фінішної позиції.
Групи учасників: Діти 2012, Діти 2013.
8.3. 200м. ГРУПОВІ ЗАБІГИ – ОЛІМПІЙСЬКА СИСТЕМА (ТРЕК, РОАД).
Вид змагання, в якому група спортсменів долає дистанцію 200м за
максимально короткий проміжок часу. Забіги проводяться по «Олімпійській
системі» – послідовне проведення попередніх забігів, чвертьфінали, півфінали,
фінал. Забіг складається з 3-6 учасників. У кожному кваліфікаційному раунді,
тільки переможець і ролер, який посів друге місце, проходять в наступний
раунд. У фінальному забігу беруть участь 4 ролера.
Порядок формування забігів див. Додаток 1.
Фіксацію результату і зайняту фінішну позицію проводить Суддяхронометрист. Якщо учасників, будь-якої з вікових груп менше 3х, то для
проведення забігу групи можуть об'єднуватися, але нагородження буде
проводитися окремо для кожної вікової групи. Переможець визначається по
зайнятій фінішній позиції.
Групи учасників: Діти 2010, Діти 2011.

7

8.4. 300м. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАБІГИ «ТАЙМ-ТРИАЛ» (ТРЕК).
Вид змагання, в якому спортсмен індивідуально, з довільного старту, долає
дистанцію 300м за максимально короткий проміжок часу. Фіксацію результату
проводять Судді-хронометристи. Переможець визначається за результатом.
Групи учасників: Кадети, Юніори С, Юніори D, Діти 2008, Діти 2009,
Фітнес.
8.5. 100м. СПРИНТЕРСЬКІЙ ТУРНІР (РОАД)
Вид змагання, в якому група спортсменів долає дистанцію 100м за
максимально короткий проміжок часу в кілька раундів. Забіг складається з 2 - 3
учасників. Під час першого раунду, тільки кращі по часу спортсмени проходять
кваліфікацію. У фінальному забігу беруть участь 3 ролери. Порядок
формування забігів див. Додаток 1. Фіксацію результату і зайняту фінішну
позицію проводить Суддя-хронометрист. Якщо учасників, будь-якої з вікових
груп менше 3х, то для проведення забігу групи можуть об'єднуватися.
Переможець визначається по зайнятій фінішній позиції.
Групи учасників: Кадети, Юніори С, Юніори D, Діти 2008, Діти 2009.
8.6. 500м. ГРУПОВІ ЗАБІГИ (ТРЕК, РОАД):
Вид змагання, в якому група учасників долає дистанцію 500м за максимально
короткий проміжок часу. Забіг складається з 4-8 учасників. Формування забігів
відбувається по результату спринту (індивідуального «тайм-тріалу» 300м).
Формується два фінали, фінал А і фінал В.
Фінал В, в якому беруть участь від 4 до 8 спортсменів, які посіли в «тайм-тріалі»
5 ... 9 - 16 місце відповідно.
Фінал А, в якому беруть участь від 4 до 8 спортсменів, які посіли в «тайм-тріалі»
1 - 4 ... 8 місце. Спочатку стартує фінал В, потім фінал А.
Фіксацію результату і зайняту фінішну позицію проводять Суддіхронометристи. Якщо учасників, в якійсь із вікових груп менше 3-х, то для
проведення забігу групи можуть об'єднуватися, але нагородження буде
проводитися окремо для кожної вікової групи. Переможець визначається по
зайнятій фінішній позиції.
Групи учасників: Діти 2008, Діти 2009, Фітнес.
8.7. 800м. ГРУПОВІ ЗАБІГИ (ТРЕК, РОАД):
Вид змагання, в якому група учасників долає дистанцію 800м, за максимально
короткий проміжок часу. Забіг складається з усіх учасників вікової групи.
Фіксацію результату і зайняту фінішну позицію проводить Суддіхронометристи. Якщо учасників, в якійсь із вікових груп менше 3х, то для
проведення забігу групи можуть об'єднуватися, але нагородження буде
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проводитися окремо для кожної вікової групи. Переможець визначається по
зайнятій фінішній позиції.
Групи учасників: Юніори D.
8.8. 1000м. ГРУПОВІ ЗАБІГИ (ТРЕК, РОАД):
Вид змагання, в якому група учасників долає дистанцію 1000м, за максимально
короткий проміжок часу. Забіг складається з усіх учасників вікової групи.
Фіксацію результату і зайняту фінішну позицію проводить Суддіхронометристи. Якщо учасників, в якійсь із вікових груп менше 3х, то для
проведення забігу групи можуть об'єднуватися, але нагородження буде
проводитися окремо для кожної вікової групи. Переможець визначається по
зайнятій фінішній позиції.
Групи учасників: Юніори D.
8.9. 2000м ГРУППОВЫЕ ЗАБЕГИ (ТРЕК, РОАД):
Вид змагання, в якому група учасників долає дистанцію 2000м, за максимально
короткий проміжок часу. Забіг складається з усіх учасників вікової групи.
Фіксацію результату і зайняту фінішну позицію проводить Суддіхронометристи. Якщо учасників, в якійсь із вікових груп менше 3х, то для
проведення забігу групи можуть об'єднуватися, але нагородження буде
проводитися окремо для кожної вікової групи. Переможець визначається по
зайнятій фінішній позиції.
Групи учасників: Кадети.
УВАГА!
Головний суддя змагань має право коригувати склади забігів, попередньо
поінформувавши про це представників команд.
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9. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Спортсмен підлягає дискваліфікації в наступних випадках:
9.1. Порушення порядку проведення змагань, викладених в пункті 4.3.6.
9.2. Відсутність можливості у спортсмена, з якої-небудь причини продовжити
участь у змаганнях.
9.3. Неправильне використання стартового номера, його навмисне псування.
9.4. Не виконання поставлених завдань команди організаторів і суддів.
9.5. Порушення правил «чесної боротьби».
9.6. Під час дистанції забороняється блокувати інших учасників навмисно
змінюючи смугу руху, утримувати, або тягнути за елементи екіпіровки. Дане
порушення тягне за собою усне зауваження. Після трьох усних зауважень під
час однієї дистанції – спортсмен буде дискваліфікований. Якщо дані умисні дії
призвели до падіння суперника, то спортсмен буде одразу дискваліфікований.
9.7. Всі учасники змагань, без винятку, повинні мати захисний шолом, відсутність
шолома, а також зняття шолома на треку (під час подолання дистанції і після
перетину фінішної межі) може спричинити за собою дискваліфікацію.
9.8. Порушення правил проходження дистанції зазначеного в розділі 8 регламенту
змагань.
10. ПРОТЕСТИ
10.1. Протест повинен бути представлений головному судді або секретареві заходу
представником клубу.
10.2. Протест повинен бути переданий не пізніше, ніж через 15 хв., після
оголошення результатів, у письмовому вигляді. Вартість подачі протесту
становить 100 грн. (оплата здійснюється в секретаріаті змагань). У разі
задоволення протесту, оплата за протест повертається.
10.3. Під час розгляду протесту керівник команди (головний тренер), учасники
протесту, повинні перебувати біля суддівської бригади.
10.4. У момент подачі протесту, представником спортсмена, який бере участь в
змаганнях індивідуально, може бути один з його батьків (опікун).
10.5. Рішення, прийняте за протестом, є остаточним і безповоротним.
11. ІНФОРМАЦІЯ ВІД ОРГАНІЗАТОРІВ ЗМАГАНЬ
11.1. У змаганнях може взяти участь будь-який бажаючий, якщо його участь не
порушує умови регламенту змагань.
11.2. Реєстрація в день змагань відкрита з 10:00 (час реєстрації буде розділено в
залежності від віку і кількості учасників). Вся остаточна інформація буде
викладена організаторами за добу до початку змагань. Кількість учасників не
обмежена.
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11.3. Змагання проводяться за з 11:00 до 17:00, головний суддя змагань залишає за
собою право зміни формату змагань, в разі порушення відведеного ліміту часу
для проведення змагань.
11.4. Під час змагань всі учасники повинні мати стартовий номер, прикріплений на
спину, груди, і на захисний шолом (з лівого боку).
11.5. Всі учасники змагань для забезпечення своєї безпеки повинні бути
екіпіровані в такий спосіб:
 захисний шолом;
 захист кистей рук, ліктів і колінних суглобів.
11.6. Захист суглобів і шолом повинні бути відповідним чином надійно закріплені
на спортсмені, для забезпечення максимального захисту під час проведення
змагань.
11.7. На місці проведення змагань буде присутній медичний працівник, або особа
відповідальна за надання медичної допомоги, у випадках отримання
спортсменами травматичних ушкоджень.
11.8. Під час проведення змагань дозволена фото та відео зйомка, за умови, що
вони не створюють перешкод учасникам і організаторам змагань. Місця
проведення фото та відео зйомки (в разі, якщо вони проводяться на місці зони
проведення забігів) попередньо погоджуються з організаторами змагань.
11.11. Батьки дітей не мають права втручатися в дії суддівської колегії.
12. ЗАКЛЮЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Під час проведення заходу всі учасники повинні слідувати вказівкам
представників оргкомітету відповідальних за безпеку, суддів, та осіб, які діють
від імені організаторів.
12.2. Участь в змаганнях вказує, що учасники (батьки, опікуни) ознайомлені з
правилами регламенту даних змагань і згодні їх виконувати.
12.3. Учасники згодні на обробку своїх персональних даних, з метою ведення
протоколу змагань, публікацію фото і відео матеріалів з їх зображенням.
12.4. Учасники (батьки, опікуни) несуть особисту відповідальність за стан здоров'я
спортсмена під час проведення змагань. Претензій до організаторів не мають.
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ДОДАТОК 1
1. Порядок формування групових забігів – «Олімпійська система»
(200 метрів)
Склад раундів і кваліфікаційна таблиця
(в залежності від кількості учасників)
Участь

1/8 Фіналу
Забіги Проходять
далі

8 ролерів*
від 9 до10*
від 11 до 16
від 17 до 20
від 21 до 24
від 25 до 32
8 × 3-4
16
від 33 до 40
8 × 4-5
від 41 до 48
8 × 5-6
* за рішенням головного судді, по

1/4 Фіналу
Забіги Проходять
далі

1/2 Фіналу
Забіги Проходять
у фінал
2×4
2 × 4-5

4 × 3-4
4 × 4-5
4 × 5-6
4×4

8

2×4

4

результатам попередніх дистанцій, можливе
проведення одразу фіналу А та фіналу В (без ½ фіналу).

2. Порядок формування забігів «Спринтерський турнір»
(100 метрів)
Склад раундів і кваліфікаційна таблиця
(в залежності від кількості учасників)
Участь
9 ролерів
від 10 до12
від 13 до 15
від 16 до 18
від 19 до 21
від 22 до 24
від 25 до 27

1/4 Фіналу
Забіги
Проходять далі
4 × 2-3
5 × 2-3
6 × 2-3
7 × 2-3
8 × 2-3
9 × 2-3

9
кращих
результатів

Забіги

1/2 Фіналу
Проходять в фінал

3×3

3 переможця

12

3. Забіги інших раундів
Склад забігів складається згідно з результатами попереднього раунду
«змійкою».
1. Учасник, що зайняв перше місце в забігах від 1 до 8 – ПвЗ-1 до ПвЗ-8.
2. Учасник, що зайняв друге місце в забігах від 1 до 8 – ДвЗ-1 до ДвЗ-8.
Лінія старту
Протокол
Викликається
першим
Викликається
другим
Викликається
третім
Викликається
четвертим

Забіг 1

Забіг 2

Забіг 3

Забіг 4

ПвЗ-1

ПвЗ-2

ПвЗ-3

ПвЗ-4

ПвЗ-8

ПвЗ-7

ПвЗ-6

ПвЗ-5

ДвЗ-1

ДвЗ-2

ДвЗ-3

ДвЗ-4

ДвЗ-8

ДвЗ-7

ДвЗ-6

ДвЗ-5
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ДОДАТОК 2
Рекорди турніру в спринті
(дата оновлення 01.01.2017 року).
Трек ТРЦ «Dream Town».

ДІВЧАТА
Вікова група
(років)
Діти (3)

100 м

Івчатова Марта

PLSU

Результат
Дата
(сек)
23.5
28.11.2015

Діти (4)

100 м

Івчатова Марта

PLSU

18.7

03.12.2016

Діти (5)

100 м

Скорик Александріна Sunrise

18.8

28.11.2015

Діти (6)

200 м

Шаповалова Марія

PLSU

30.1

03.12.2016

Діти (7)

200 м

Сачко Єва

PLSU

29.4

03.12.2016

Діти (8)

300 м

Лузакова Анастасія

PLSU

39.2

28.11.2015

Діти (9)

300 м

Лузакова Анастасія

PLSU

38.0

03.12.2016

Юніори D (10-11)

300 м

Галепа Карина

Leader

37.0

14.03.2015

Юніори С (12-13)

300 м

Путінцева Поліна

PLSU

35.4

28.11.2015

Кадети (14-15)

300 м

Мохнач Марта

PLSU

33.8

08.11.2014

Дорослі (16+)

300 м

Маковецька Яна

PLSU

33.5

14.03.2015

Дистанція

Прізвище Ім'я

Клуб

ЮНАКИ
Вікова група
(років)
Діти (3)

100 м

Сіренко Крістофер

PLSU

Результат
(сек)
27.4

Діти (4)

100 м

Сіренко Крістофер

PLSU

20.2

03.12.2016

Діти (5)

100 м

Сокрута Марк

PLSU

17.9

28.11.2015

Діти (6)

200 м

Сокрута Марк

PLSU

30.2

03.12.2016

Діти (7)

200 м

Більченко Іван

PLSU

29.1

15.10.2016

Діти (8)

300 м

Івчатов Іван

PLSU

36.9

03.12.2016

Діти (9)

300 м

Сніжко Ілля

PLSU

37.5

28.11.2015

Юніори D (10-11)

300 м

Шульга В'ячеслав

Leader

35.7

28.11.2015

Юніори С (12-13)

300 м

Шульга В'ячеслав

Leader

34.1

03.12.2016

Кадети (14-15)

300 м

Фомічов Андрій

PLSU

33.0

03.12.2016

Дорослі (16+)

300 м

Мохнач Роман

PLSU

32.0

19.03.2016

Дистанція

Прізвище Ім'я

Клуб

Дата
28.11.2015
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