
День хай-флаєрів 

Недiля - 12.06.2022 

Районний спортивний заклад Essen-Überruhr 

РСЗ Überruhr, Überruhrstraße 298, 45277 Essen 

День хай-флаєрів – це нове змагання високого класу зі стрибків, 
яке вперше відбулося у легкоатлетичному життi мiста Ессен у 
2017 році. Основна увага приділяється стрибкам у висоту, 
стрибкам у довжину та потрійним стрибкам молодих атлетеів 
вищого класу з німецькими та міжнародними спортсменками та 
спортсменами. 

Подання заявок на участь у змаганні
можливе до 5 червня 2022 р.

Для подання заявки необхiдно звертатись до:

Tim Husel (Тiм Хузель), адреса: Langenberger Str. 293, 45277 Essen, телефон: 
0201-5075608 або 0178-6788572, адреса електронної пошти: 
leichtathletik@tlv-germania.de
Несвоєчасно подані заявки не прийматимуться!
Стартові внески не стягуються.
Заявки на розміщення в готелі приймаються та можуть бути додані до заявок на старт.

Види змагань: 
U18 (Ч/Ж): Попередні змагання зі стрибків у висоту
U18 (Ч/Ж): Попередні змагання зі стрибків у довжину
U18 (Ч/Ж): Попередні змагання з потрійних стрибків
U16: Кубок Німеччини зі стрибків у висоту 

,,Jumping for Ukraine" 

День хай-флаєрів 2022 пройде як 

благодійний захід під гаслом ,,Jumping for 

Ukraine" («Стрибки для України»). Це 

буде продемонстровано як під час 

заходу, так і шляхом передачі всього 
грошового збору благодійним 
організаціям. Виступайте разом з нами 

за демократію та мир! 

Подробиці на сайті: www.tag-der-ueberflieger.de. та в Інстаграмі: 



Рекорди встановлені на попередніх змаганнях серії: 
Хлопці Дівчата Чоловіки Жінки 

  

РСЗ Überruhr 
(Рекорди стадіону) 

Стрибки у висоту 2, 15m (2017)- 1,80m (2020)- 2,28m (2019)- 1,87m (2021)-
Lucas Mihota Charlotte Haas Janick Klausen Marie-Laurence 

(DEN) Jungfleisch 

Потрійні стрибки 14,50m (2021)- 12,80m (2020)- 15,68m (2020)- 13, 73m (2020)-
Niklas Ludwig Ruth Hildebrand Benjamin Wiertz, Neele Eckhardt 

Benjamin 
Gassioui 

Стрибки у  довжину 7,47m (2021)- 6,47m (2021)- 7,83m (2020)- 6,57m (2020)-
Sennet Vinken Laura Raquel Maximilian Merle Homeier 

Müller Entholzner 

Додаткова інформація щодо місця проведеня та часу 

проведеня змагань, а також інформація про учасників змагання 

буде незабаром опублікована.

Діють загальні умови участі, зазначені на нашому веб-сайті:
www.tlv-gemania.de/veranstaltungen. html 


