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И УЧИТЕЛИ ПО СПОРТ
ОТ ОБЩИНА СЛИВЕН

ОТНОСНО: Лекоатлетическа щафета “3-ти Март - 2017”

УВАЖАЕМИ Г-Н (Г-ЖО) ДИРЕКТОР / УЧИТЕЛ ПО СПОРТ/,

По случай Националния празник на България - Трети март,

за

учениците от Община Сливен ще се проведе 53-та лекоатлетическа щафета
“3-ти Март” 2017 г.
Каним отборите и учениците от повереното Ви училище за участие в
състезанията.
Прилагаме регламент за провеждане на състезанията.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО СЛУЧАЙ
НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ - ТРЕТИ МАРТ
І. Указание за провеждане на лекоатлетическа щафета
Спортната проява се провежда в три възрастови групи:
1 група - ученици от V до VII клас - родени след 01.01.2003 г. – 31.12.2005 г.
2 група - ученици от VІІІ до Х клас - родени от 01.01.2000 г. до 31.12.2002 г.
3 група - ученици от ХІ до ХII клас - родени след 01.01.2008 г. до 01.12.2009 г.
Училищните отбори са съставени от осем участници - 4 момичета (девойки) и
4 момчета (юноши) в осем състезателни поста.
ІІ. Условия за участие и необходими документи:
1. Списък на отбора, име и дата на раждане на състезателите, водач на отбора с
подпис и печат на директора на училището.
2. Предсъстезателен медицински преглед по образец.
 Спортен диспансер – Наско Сарачев – GSM:089679008.
3. ВНИМАНИЕ: Участниците задължително трябва да имат
застрахователна полица “ Злополука”, в която да бъде вписано: за участие в
щафета “3-ти Март“. Полицата осигурява застрахователна защита при
настъпване на злополука или смърт.
III. Регистрация на отборите
В Детски комплекс от 1000 часа - до 1100 часа в деня на състезанието
IV. Време и място на провеждане

03.03.2017г. - Площад “Хаджи Димитър”
 1200 ч. - Ученическа лекоатлетическа щафета;
 12.45 ч. - Награждаване.
* Община Сливен е осигурила за награди спортни купи и грамоти за
участниците класирали се на I, II и III място.

* За контакти: GSM 0898637248 – Главен ръководител Емил Инджелиев

Лекоатлетическа щафета - “3-ти Март” 2017 г. - постове и
участници:
ПЪРВИ ПОСТ - момче (юноша) - 120 метра – пред входа на Съдебната
палата;
ВТОРИ ПОСТ - момиче (девойка) - 80 метра - от хотел “Централ” до блока
на Райфайзенбанк;

ТРЕТИ ПОСТ - момче(юноша) - 100 метра - от блока на Райфайзенбанк до
кръгово движение;

ЧЕТВЪРТИ ПОСТ - момиче (девойка) - 120 метра - от кръгово движение до
магазин “Тернопол”;

ПЕТИ ПОСТ

- момче(юноша) - 100 метра - от магазин “Тернопол” до

централна поща;

ШЕСТИ ПОСТ - момиче(девойка) - 120 метра - от централна поща до МВР Сливен;

СЕДМИ ПОСТ - момиче (девойка) - 100 метра - от МВР до североизточен
вход на ГПЗЕ “Захари Стоянов”;

ОСМИ ПОСТ - момче(юноша) - 140 метра - от североизточен вход на ГПЗЕ
“Захари Стоянов” финал - срещу входа на читалище „Зора”.

Маршрутът ще бъде обозначен по постове.
ВНИМАНИЕ:
ВСИЧКИ ОТБОРИ ДА БЪДАТ В СПОРТЕН ЕКИП. НА ГЪРДИТЕ НА ВСЕКИ
СЪСТЕЗАТЕЛ ДА ИМА НОМЕР С РАЗМЕРИ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 30/20 см. С ЯСНО
ИЗПИСАН
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ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ.
* ОТБОРИТЕ НЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ГОРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НЯМА ДА
БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ !!!

