Розпорядження
Одеського міського голови
№ 811 від 18.08.2017 р.

Про надання дозволу на проведення Кубку України серед юнаків, всеукраїнських змагань «Дитяча триатлонна ліга» (фінал), чемпіонату Одеської області серед вікових груп із триатлону


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення голови Федерації триатлону Одеської області Абдюніна І.М.:

1. Дозволити Федерації триатлону Одеської області провести Кубок України серед юнаків, всеукраїнські змагання «Дитяча триатлонна ліга» (фінал), чемпіонат Одеської області серед вікових груп із триатлону                  23 та 24 вересня 2017 року. 
   
2. Орієнтовна кількість учасників – до 250 осіб.

3. Відповідальний за проведення заходів – Галецький Анатолій Опанасович.

4. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради надати запит до департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації для забезпечення чергування машини «швидкої допомоги» та бригади фахівців 23 вересня 2017 року з 14.00 до 18.00 у Національному університеті «Одеська морська академія» (вул. Маловського, 10) та двох машин «швидкої допомоги» та бригад фахівців 24 вересня 2017 року з 07.45 до 15.00                             у дендропарку Перемоги.

5. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно   з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходів.

6. Рекомендувати Управлінню патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції:
6.1. Забезпечити перекриття доріг та відведення автомобільного транспорту 24 вересня 2017 року з 09.30 до 13.30 згідно з маршрутом змагань (додаток 1).
6.2. Організувати супровід колони автобусів зі спортсменами від клінічного санаторію «Лермонтовський» (пров. Лермонтовський, 2), готельного комплексу «Одеса» (Гагарінське плато) до Національного університету «Одеська морська академія» (вул. Маловського, 10) 23 вересня 2017 року з 13.00 до 18.00.

7. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради внести відповідні зміни до схем руху громадського транспорту відповідно до пункту 5 плану проведення заходів (додаток 2). 

8. Управлінню реклами Одеської міської ради спільно з комунальним підприємством «Одесреклама» забезпечити виготовлення рекламної продукції заходів відповідно до наданих організатором макетів та розміщення сюжетів на рекламних площинах у м. Одесі (у кількості 4 од.).

9. Управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради спільно з комунальним підприємством «Парки Одеси» забезпечити організаційну підтримку проведення змагань.

10. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» забезпечити підключення апаратури до електромережі міста із 17.00 23 вересня 2017 року до 15.00 24 вересня               2017 року в дендропарку Перемоги. 

11. Департаменту міського господарства Одеської міської ради спільно з комунальним підприємством «Одескомунтранс» забезпечити встановлення 3-ох біотуалетів, додаткових урн для сміття та належний стан територій у місцях проведення заходів.

12. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити висвітлення заходів у засобах масової інформації міста із зазначенням інформації про обмеження руху 24 вересня 2017 року         з 09.30 до 13.30 на просп. Шевченка, від пл. Десятого квітня до                                     пров. Шампанського.

13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.     


                                                                                                 Г. Труханов












Додаток 1
до розпорядження
міського голови 
від 18.08.2017 р.
№ 811

МАРШРУТ
 проведення Кубку України серед юнаків, Всеукраїнських змагань «Дитяча триатлонна ліга» (фінал), чемпіонату Одеської області серед вікових груп з триатлону
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Керуюча справами								О. Оніщенко



Додаток 2
до розпорядження
міського голови 
від 18.08.2017 р.
№  811


ПЛАН 
проведення Кубку України серед юнаків, всеукраїнських
змагань «Дитяча триатлонна ліга» (фінал), чемпіонату Одеської області 
серед вікових груп із триатлону

№
з/п
Назва заходу
Місце проведення
Дата проведення
1.
День приїзду. 
Мандатна комісія
Готельний комплекс «Одеса» 
(Гагарінське плато, 5)
22 вересня                  2017 року
з 16.00 до 18.00
2.
Нарада суддівської колегії та представників команд

22 вересня                  2017 року
з 18.00 до 19.00
3.
Змагання з плавання
Національний університет «Одеська морська академія» 
(вул. Маловського, 10)
23 вересня                  2017 року
з 14.00 до 18.00
4.
Змагання з бігу
Дендропарк Перемоги


24 вересня                  2017 року
з 08.00 до 09.30
5.
Змагання з велосипедних гонок та бігу
Просп. Шевченка,              від пл. Десятого квітня до пров. Шампанського
24 вересня                  2017 року
з 09.30 до 13.30
6.
Нагородження. 
Закриття змагань 
Дендропарк Перемоги
24 вересня                  2017 року
з 14.00 до 15.00




Керуюча справами								О. Оніщенко




