НАРЕДБА
“Открий шампиона в теб”
Турнир по лека атлетика за деца
на национален стадион "Васил Левски”, София
на 15.09.2019 година (Неделя)

1. Цел и задачи:
Популяризиране на леката атлетика и здравословния начин
на живот сред децата и подрастващите. Мотивиране за
спортни занимания.
2. Ръководство и организация:
Турнирът се организира от СКЛА “Ивет Лалова Спринт
Академи“ , БФЛА, със съдействието на ММС.
3. Място и време:
15.09.2019г. (Неделя), гр.София, национален стадион
„Васил Левски“. Начало: 10:00ч.

4. Дисциплини и възрастови групи:
60м, скок дължина, щафета 4х50м момичета/момчета родени 2006-2007г
60м; скок дължина от място, щафета 4х50м- момчета/
момичета родени 2008-2009г
60м; скок дължина от място, щафета 4х50м- момчета/
момичета родени 2010-2011 г
60м; скок дължина от място, щафета 4х50м- момичета/
момчета родени 2012-2013г
5. Условия за участие:
С предварително записване, без заплащане.
6. Срок за записване:
Краен срок за записване 08.09.2019г. Стартовите списъци
ще бъдат публикувани на страницата на клуба във Facebook
и на сайта www.ivetlalova/sprmtacademy
7. Стартови номера:
получават се на място в деня на състезанието един час
преди дисциплината.
8. Награди и класиране:
Всички участници в турнира ще получат грамоти и
подаръци.
Първите трима във всяка дисциплина ще получат медали и
купа за победителя, както и допълнителни награди ,
осигурени от партньорите на турнира.

9.Заявки за участие до

8.09.2019 г.:
sprintacademy@gmail.com
10. Програма на турнира:
Официално откриване в 10:00 ч
Състезателна част от 9:30 ч до 14:00 ч
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