Нова редакції 2007 року
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАЦІОНАЛЬНІ РЕКОРДИ УКРАЇНИ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
(СКЛАДЕНЕ НА ПІДСТАВІ І З УРАХУВАННЯМ ПРАВИЛ 260, 261, 262, 263, 264 ІААФ)

1. ФЛАУ визнаються наступні категорії національних рекордів:
 національні рекорди;
 національні молодіжні рекорди (до 23 років);
 національні юніорські рекорди (до 20 років);
 національні юнацькі рекорди (до 18 років);
 національні юнацькі рекорди (до 16 років ).
а) Національні рекорди можуть бути встановлені на відкритому чи критому
спорудженні для легкої атлетики, які мають сертифікат ІААФ чи ФЛАУ, що відповідає
Правилу 140. Бігова доріжка чи зона розбігу повинні мати покриття, покладене на
тверду основу.
б) Рекорд може бути встановлений у змаганні , що було організовано
відповідним чином, з однаковими умовами для всіх учасників і завчасно
санкціонованим національною федерацією тієї країни, у якій проходило змагання. В
змаганнях в Україні рекорд може бути зафіксованим при наявності на такому
змаганні Офіційного представника ФЛАУ, чи Технічного делегата ФЛАУ. В
індивідуальних видах, принаймні, три учасники, а в естафетах - не менш двох
команд, повинні брати участь у змаганні.
в) Рекорд повинен бути краще існуючого чи такий же, як національний
рекорд, визнаний ФЛАУ у цьому виді.
г) Рекорди, встановлені в забігах чи відбіркових змаганнях, при визначенні
переможця у випадку рівності результатів, в індивідуальних видах змагань з
багатоборства, можуть подаватися для ратифікації незалежно від того, чи виступав
спортсмен у фіналі, чи виконав усю програму змагань з багатоборства.
д) Жоден результат не визнається, якщо він був показаний у ході змішаного
змагання чоловіків і жінок.
2. Рекорд, встановлений у змаганнях за кордоном, що проводилися під
наглядом ІААФ чи ЄАА, може бути визнаним та затвердженим.
Кожен спортсмен, що установлює абсолютний національний рекорд у
змаганнях в Україні, повинен по закінченні змагань пройти допінг-контроль
відповідно до діючих Правил ІААФ. У випадку установлення абсолютного
національного рекорду в естафетному бігу всі члени команди проходять тестування.
Рекорди молодіжні, юніорські, юнацькі, встановлені на змаганнях в Україні,
визнавати і затверджувати, а спортсмена, по можливості, направляти для
проходження допінг контролю в лабораторії України.
Рекорд, встановлений за кордоном у змаганнях, що проводилися під
наглядом ІААФ чи ЄАА, визнавати і затверджувати;
3. Якщо національний рекорд установлюється спортсменом чи командою, то
організатор змагання, у якому установлений рекорд, повинен негайно зібрати всю
інформацію, необхідну для затвердження рекорду України. Жоден результат не
буде вважатися національним рекордом, якщо він не затверджений ФЛАУ.
4. Організатор змагань, що проводяться в Україні, у яких був установлений
національний рекорд, протягом 15 днів після установлення національного рекорду
повинен направити наступні документи:
а) заявочну форму або звіт технічного делегата змагань;
б) оригінал протоколу змагань з дисципліни, в якій був встановлений рекорд;
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в) роздруківку та файл даних фотофінішу, якщо мова йде про рекорд у
біговому виді, коли була використана цілком автоматизована система
хронометражу.
5. Для визнання юніорського чи юнацького рекорду, якщо дата народження
спортсмена не була раніше зафіксована ФЛАУ, перша заявка від імені спортсмена
повинна супроводжуватися копією його паспорта, свідоцтва про народження чи
відповідного офіційного документа, що підтверджує дату народження.
6. а) Рекорди в бігових видах і спортивній ходьбі можуть бути установлені
тільки на доріжці, що відповідає Правилу 160.
б) Змагання повинне проводитися тільки на одній дистанції, і всі спортсмени
повинні змагатися на цій дистанції.
Однак змагання, проведене на дистанції, яку потрібно подолати за якийсь
установлений час, може бути об’єднане зі змаганням на конкретній дистанції
(наприклад: 1-годинний біг і біг на 20.000 м — Див. Правило 164.4).
Спортсмен може установлювати будь-яку кількість рекордів в одному змаганні.
Декілька спортсменів можуть установлювати різні рекорди в одному змаганні.
Однак спортсмену не зараховується рекорд на більш короткій дистанції, якщо
він не завершив змагання на всій дистанції.
в) Рекорди в бігу і спортивній ходьбі повинні бути зафіксовані офіційними
хронометристами чи цілком автоматизованою і затвердженою системою
хронометражу (Див. Правило 165).
На змаганнях з бігу до 400 м включно будуть визнані тільки ті результати, що
зафіксовані цілком автоматизованою системою хронометражу з представленням
відеозапису (див. Правило 65).
Якщо національний рекорд установлений на змаганнях, що проводяться
відповідно до Правила 12.1(а), (б) і (в), а якщо це можливо, то (г), (д) і (е), (ж) і (з)
організатор повинен надати фотографію, зроблену з плівки, чи копію роздруківки
відеозапису, щоб час, прочитаний старшим суддею на фотофініші, міг бути
підтверджений до офіційного оголошення результату. Те ж саме відноситься до всіх
бігових видів у змаганнях з багатоборства.
г) Для визнання будь-якого рекорду на дистанції від 200 м і більш доріжка, на
якій був установлений рекорд, не повинна перевищувати 440 ярдів, і змагання
повинні проводитися на повному відрізку периметра. Це обмеження не відноситься
до змагань з бігу з перешкодами, де яма з водою розташована поза або усередині
стандартної 400-метровою доріжки.
д) Рекорд повинен бути установлений на стадіоні, на якому радіус окремої
зовнішньої доріжки не повинен перевищувати 50 м, за винятком ситуацій, коли віраж
утворюється з двох різних радіусів. У цьому випадку більш довга дуга не повинна
мати більш 60 градусів від загального повороту в 180 градусів.
е) Для визнання всіх рекордів, установлених на дистанції до 200 м включно,
повинна бути представлена інформація щодо швидкості вітру, обмірюваного
відповідно до Правила 163.8, 9 і 10. Якщо швидкість вітру, обмірюваного в напрямку
бігу, складає більш 2 м за секунду, рекорд не буде визнаний.
ж) У змаганнях, що проводяться по окремих доріжках, рекорд не буде
визнаний, якщо спортсмен біг по або за внутрішньою лінією віражу своєї доріжки.
з) Рекорд в естафетному бігу може бути встановлений тільки командою, усі
члени якої є громадянами України .
і) Час, показаний на першому етапі естафетного бігу, не може бути визнано
рекордом.
к) Там, де це можливо, потрібно представляти інформацію про час реакції,
зафіксований на змаганнях з обов’язковим низьким стартом і використанням
стартових колодок.
7. Для визнання рекордів у спортивній ходьбі, принаймні, двоє суддів, що
входять у групу національних суддів зі спортивної ходьби, чи міжнародних суддів зі

2

спортивної ходьбі ФЛАУ, чи є суддями континентального рівня, повинні судити
змагання і підписати заявочну форму.
8. а) Рекорди в технічних видах повинні або вимірятися трьома суддями, що
використовують калібровану і сертифіковану сталеву рулетку чи планку, або виміри
повинні проводитися за допомогою затвердженого вимірювального пристрою,
точність якого була підтверджена кваліфікованим суддею-вимірником.
б) У стрибках у довжину й у потрійному стрибку повинна представлятися
інформація щодо швидкості вітру, вимірюваної відповідно до Правила 184.4,5 і 6.
Якщо швидкість вітру, вимірювана в напрямку стрибка, складає більш 2 м за
секунду, рекорд не буде визнаний.
в) У технічних видах національні рекорди можуть бути визнані у кожнім
випадку, якщо результат, показаний у ході змагань, був би рівний чи перевищував
кращий попередній результат на даний момент.
9. Вимоги для визнання рекорду в багатоборстві повинні відповідати вимогам
у кожному індивідуальному виді (за винятком випадків, коли у видах, де виміряється
швидкість вітру і при цьому повинно виконуватися принаймні одне з наступних умов):
а) швидкість вітру в будь-якому індивідуальному виді не повинна
перевищувати + 4 м/с;
б) середня швидкість (заснована на сумі швидкостей вітру, обмірюваних у
кожному індивідуальному виді, поділяється на кількість таких видів) не повинна
перевищувати + 2 м/с.
10. Для рекордів, установлених на шосе:
а) Траса повинна бути відмірена вимірником ІААФ / БІМС категорії „А” чи „Б”
(у відповідності до Правила 117) або національним вимірником.
б) Траса повинна бути підтверджена протягом двох тижнів до початку
змагань, або в день змагань, або безпосередньо по закінченню змагань бажано
іншим вимірником категорії „А” чи „Б”.
в) Рекорди, що встановлені на проміжних дистанціях повинні відповідати
умовам Правила 206. Проміжні дистанції повинні бути виміряні і розмічені під час
виміру траси.
г) Для естафетного бігу, що проводиться на шосе, етапи розмічаються на 5
км, 10 км, 5 км, 10 км, 5 км, 7.195 км.
11. Для змагань зі спортивної ходьби :
а) Траса повинна бути відмірена вимірником ІААФ / БІМС категорії „А” чи „Б” (у
відповідності до Правила 117) або національним вимірником.
б) Коло траси повинно бути не менше 2 км і не довше 2,5 км. Старт і фініш
бажано організовувати на стадіоні.
в) Траса повинна бути підтверджена протягом двох тижнів до початку змагань,
або в день змагань, або безпосередньо по закінченню змагань бажано іншим
вимірником категорії „А” чи „Б”.
12. Президент і Генеральний секретар ФЛАУ разом мають право ратифікувати
національні рекорди. Якщо вони сумніваються щодо можливості визнання
конкретного національного рекорду, питання передається на розгляд Виконавчого
комітету ФЛАУ для ухвалення рішення.
Якщо
національний
рекорд
був
ратифікований,
ФЛАУ
повинна
проінформувати територіальну федерацію спортсмена, федерацію, що подала
заявку про визнання рекорду. Якщо рекорд не ратифікований, відмовлення повинне
бути обґрунтоване.
13. ФЛАУ повинна публікувати список національних рекордів за станом на 1
січня кожного року. Цей список являє собою результати, що ФЛАУ вважає кращими
на момент публікації списку і встановленими спортсменом чи спортивною
командою в кожному з видів, у яких визнаються національні рекорди. Дані види
перераховані нижче. Список повинен обновлятися щораз, коли ратифікований новий
національний рекорд.
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Види, у яких реєструються національні рекорди
Чоловіки
Тільки електронний хронометраж
100 м, 200 м, 400 м, 110 м з бар'єрами, 400 м з бар'єрами,
естафета 4 х 100 м;
Електронний чи ручний хронометраж
800 м, 1000 м, 1500 м, 1 миля, 2000 м, 3000 м, 5000 м, 10.000 м, 20.000 м,
годинний біг, 25.000 м, 30.000 м, 3000 м з перешкодами, біг на 10 км, біг на 15
км, біг на 20 км.
Напівмарафонський біг, марафонський біг.
Естафети: 4 х 100 м, 4 х 200 м, 4 х 400 м, 4 х 800 м, 4 х 1500 м.
Спортивна ходьба (по доріжці): 10.000 м, 20.000 м, 2 години, 30.000 м, 50.000 м.
Спортивна ходьба (по шосе): 10 км, 20 км, 30 км, 50 км.
Стрибки: висота, жердина, довжина, потрійний
Метання: ядро, диск, молот, спис.
Багатоборство: десятиборство
Жінки
Тільки електронний хронометраж
100 м, 200 м, 400 м, 100 м з бар'єрами, 400 м з бар'єрами, естафета 4 х 100 м.
Електронний чи ручний хронометраж
800 м, 1000 м, 1500 м, 1 миля, 2000 м, 3000 м, 5000 м, 10.000 м, 20.000 м,
годинний біг, 25.000 м, 30.000 м, 3000 м з перешкодами, біг на 10 км, біг на 15
км, біг на 20 км.
Напівмарафонський біг, марафонський біг.
Естафети: 4 х 100 м, 4 х 200 м, 4 х 400 м, 4 х 800 м.
Спортивна ходьба (по доріжці): 5000 м, 10.000 м, 20.000 м
Спортивна ходьба (по шосе): 5 км, 10 км, 20 км.
Стрибки: висота, жердина, довжина, потрійний.
Метання: ядро, диск, молот, спис.
Багатоборство: семиборство.
Види, у яких реєструються юніорські національні рекорди
Юніори
Тільки електронний хронометраж
100 м, 200 м, 400 м, 110 м з бар'єрами, 400 м з бар'єрами, естафета 4 х 100 м.,
Електронний чи ручний хронометраж
800 м, 1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, 5000 м, 10.000 м, 10 км 3.000 м з
перешкодами, 4 х 100 м, 4 х 200 м, естафета 4 х 400 м, спортивна ходьба 10.000 м
(по доріжці).
Спортивна ходьба (по шосе): 10 км, 20 км.
Стрибки: висота, жердина, довжина, потрійний.
Метання: ядро (6 кг), диск (1,750 кг), молот (6 кг), спис(800 г).
Багатоборство: десятиборство
Юніорки
Тільки електронний хронометраж
100 м, 200 м, 400 м, 100 м з бар'єрами. 400 м з бар'єрами, естафета 4 х 100 м,
Електронний чи ручний хронометраж
800 м, 1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, 5000 м, 10.000 м, 10 км, 3000 м з
перешкодами, естафета 4 х 100 м, 4 х 200 м, 4 х 400 м, спортивна ходьба 10000 м
(по доріжці).
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Спортивна ходьба (по шосе): 5 км, 10 км.
Стрибки: висота, жердина, довжина, потрійний,
Метання: ядро, диск, молот, спис.
Багатоборство: семиборство.
Види, у яких реєструються юнацькі національні рекорди
Юнаки
Тільки електронний хронометраж
100 м, 200 м, 400 м, 110 м з бар'єрами (91,4 см) , 400 м з бар'єрами(76,2 см),
естафета 4 х 100 м. естафета 100+200+300+400 м
Електронний чи ручний хронометраж
800 м, 1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, 5000 м, 2000 м з перешкодами, 3.000 м з
перешкодами, естафета 4 х 400 м, спортивна ходьба 5.000, 10.000 м (по доріжці).
Спортивна ходьба (по шосе): 5 км, 10 км.
Стрибки: висота, жердина, довжина, потрійний.
Метання: ядро (5 кг), диск (1,500 кг), диск 1 кг, молот (5 кг), спис(700 г), спис (600
г).
Багатоборство: восьмиборство (1-й день: 100м; довжина; ядро; 400 м
2-й день: 110 м з/б; висота; спис; 1000 м)
Дівчата
Тільки електронний хронометраж
100 м, 200 м, 400 м, 100 м з бар'єрами (76,2 см). 400 м з бар'єрами,
естафета 4 х 100 м ; естафета 100+200+300+400 м.
Електронний чи ручний хронометраж
800 м, 1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, 3000 м з перешкодами,
естафета 4 х 400 м, спортивна ходьба 3000 м, 5000 м (по доріжці).
Спортивна ходьба (по шосе): 3 км, 5 км.
Стрибки: висота, жердина, довжина, потрійний,
Метання: ядро, диск, молот, спис.
Багатоборство: семиборство.
Національні рекорди у приміщенні
1. Положення про національні рекорди з нижченаведеними винятками
застосовується до національних рекордів у приміщеннях
2. Рекорд повинен бути встановлений на критому стадіоні, що відповідає
Правилу 211.
На змаганнях з бігу на 200 м і більш кругова доріжка не може перевищувати
номінальну довжину 220 ярдів.
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Види, у яких реєструються національні рекорди у приміщенні
Чоловіки
Тільки електронний хронометраж:
50 м, 60 м, 200 м, 400 м, 50 м з бар'єрами, 60 м з бар'єрами
Електронний чи ручний хронометраж:
800 м, 1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, 5000 м, 3000 м з перешкодами,
спортивна ходьба 5000 м, спортивна ходьба 10000 м
естафети 4 х 200, 4 х 400 м, 4 х 800 м
Стрибки: висота, жердина, довжина, потрійний.
Метання: ядро
Багатоборство: семиборство
Жінки
Тільки електронний хронометраж:
50 м, 60 м, 200 м , 400 м, 50 м з бар'єрами, 60 м з бар'єрами
Електронний чи ручний хронометраж:
800 м, 1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, 5000 м, 3000 з перешкодами, спортивна
ходьба 3000 м, спортивна ходьба 5000 м,
естафети 4 х 200 м, 4 х 400 м, 4 х 800 м
Стрибки: висота, жердина, довжина, потрійний.
Метання : ядро.
Багатоборство: п’ятиборство.
Юніори
Тільки електронний хронометраж:
50 м, 60 м, 200 м, 400 м, 50 м з бар'єрами, 60 м з бар'єрами
Електронний чи ручний хронометраж:
800 м, 1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, 5000 м, 3000 м з перешкодами,
спортивна ходьба 5000 м, спортивна ходьба 10000 м
естафети 4 х 200, 4 х 400 м, 4 х 800 м
Стрибки: висота, жердина, довжина, потрійний.
Метання: ядро
Багатоборство: семиборство
Юніорки
Тільки електронний хронометраж:
50 м, 60 м, 200 м , 400 м, 50 м з бар'єрами, 60 м з бар'єрами
Електронний чи ручний хронометраж:
800 м, 1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, 5000 м, 3000 м з перешкодами,
спортивна ходьба 3000 м, спортивна ходьба 5000 м,
естафети 4 х 200 м, 4 х 400 м, 4 х 800 м
Стрибки: висота, жердина, довжина, потрійний.
Метання : ядро.
Багатоборство: п’ятиборство.
Юнаки
Тільки електронний хронометраж:
50 м, 60 м, 200 м, 400 м, 50 м з бар'єрами, 60 м з бар'єрами
Електронний чи ручний хронометраж:
800 м, 1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, 3000 м з перешкодами, спортивна
ходьба 5000 м.
естафети 4 х 200, 4 х 400 м, 4 х 800 м
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Стрибки: висота, жердина, довжина, потрійний.
Метання: ядро
Багатоборство: семиборство
Дівчата
Тільки електронний хронометраж:
50 м, 60 м, 200 м , 400 м, 50 м з бар'єрами, 60 м з бар'єрами
Електронний чи ручний хронометраж:
800 м, 1000 м, 1500 м, 1 миля, 3000 м, спортивна ходьба 3000 м, спортивна
ходьба 5000 м.
естафети 4 х 200 м, 4 х 400 м, 4 х 800 м
Стрибки: висота, жердина, довжина, потрійний.
Метання : ядро.
Багатоборство: п’ятиборство.
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Рішення Виконавчого комітету ФЛАУ
від 03 листопада 2006 року.

Ухвалили: 1. Положення про національні рекорди України зі змінами і
доповненнями затвердити.
2. Зважаючи на складність проведення допінг контролю в Україні, як виняток,
Виконавчий комітет ухвалює наступні доповнення до пункту 2. Положення :
а) Рекорд, встановлений за кордоном у змаганнях, що проводилися під
наглядом ІААФ чи ЄАА, визнавати і затверджувати;
б) При встановленні абсолютного рекорду у дисципліні, що є в переліку
правил ІАAF, України у змаганнях в Україні по закінченню змагань спортсмен
повинен пройти допінг контроль;
в) Рекорди молодіжні, юніорські, юнацькі, встановлені на змаганнях в Україні,
визнавати і затверджувати, а спортсмена, по можливості, направляти для
проходження допінг контролю в лабораторії України.
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