
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 
Н А К А З 

 
17 квітня   2013  року    м. Здолбунів    №  91 

 
Про проведення змагань  
з легкої атлетики 
 
 На виконання наказу управління освіти і науки Рівненської обласної  
державної адміністрації від 03 лютого 2012 року № 46/53 “Про затвердження 
Положення обласної Спартакіади школярів Рівненщини”, затвердженого в 
головному управлінні юстиції у Рівненській області 06 лютого 2009 року № 
9/851, листа управління освіти і науки Рівненської обласної  державної 
адміністрації від 24.01.2013 № 313-02/01-09/13, та з метою відбору команди 
району для участі в обласних змаганнях  з легкої атлетики,  
наказую: 

1. Провести 24 квітня 2013 року змагання з легкої атлетики (згідно 
програми змагань (додаток)) серед загальноосвітніх навчальних 
закладів району.  Вік учасників: 1998-1999 рр.н.  Місце проведення: 
Мізоцький навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів-ліцей”, початок змагань о 10.00 год., реєстрація учасників 
змагань з 9.00 год. до 10..00 год.  

2. Суддею  змагань призначити вчителя фізичної культури Мізоцького 
навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 
ліцей” Н. Ужелін. 

3. Керівнику Мізоцького навчально-виховного комплексу 
“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей” Р. Овсійчук забезпечити 
місце для проведення змагань  та присутність медичного працівника 
закладу. 

4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити  подачу  
звітів  про проведення першого (внутрішкільного) етапу змагань, 
заявки на участь у змаганнях (завірена лікарем та печаткою 
лікувального закладу) та наявність в учнів документів до допуску до 
змагань (учнівський квиток або довідка із школи (обов’язково з фото), 
свідоцтво про народження (оригінал), довідка з місця проживання ( без 
фото) головному судді до початку проведення змагань. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ     В. БОНДАРЧУК 
 



 
Додаток  
до наказу відділу освіти  
№ 91  17.04.2013 

 
Програма 

змагань районних змагань з легкої атлетики 
 

№ 
з/п 

Вид  Юнаки  Дівчата  

1 100 м. + + 
2 400 м. + + 
3 1500 м. + + 
4 Довжина  + + 
5 М’яч 150 гр. + + 
6 Естафета 4х100 м. + + 
 


