
.Українку справах сім'ї, 

М.В.Дутчак в 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ, ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ СЕРЕД ЮНІОРІВ 

З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ У ПРИМІЩЕННІ 

(м.Суми, 18-23 лютого 2009 р.) 

1. Змагання за даним Положенням спрямовані на вирішення наступних завдань: 
• подальший розвиток легкої атлетики в державі і залучення населення, в першу чергу учнівської 

молоді, до регулярних занять легкою атлетикою; 
• підвищення якості та ефективності роботи територіальних осередків ФЛАУ, підведення підсумків їх 

діяльності з підготовки спортивного резерву, оцінка роботи спортивних організацій, спортивних 
шкіл усіх типів та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю з розвитку легкої 
атлетики; 

• виявлення та відбір кращих спортсменів до складу збірної команди України для участі у офіційних 
міжнародних змаганнях; 

• посилення пропаганди легкої атлетики, як важливого засобу виховання, та залучення глядачів на 
змагання; 

2. Керівництво проведенням змагань. 
• Контроль за проведенням змагань та виконанням відповідних бюджетних призначень здійснює 

Міністерство. 
• Міністерство на підставі П.2.1 та 2.2 Договору з ФЛАУ делегує ФЛАУ повноваження на 

організацію і проведення змагання та, разом з ФЛАУ, здійснює загальне керівництво. 
• ФЛАУ призначає керівні органи змагань, здійснює допуск учасників, проводить змагання у 

відповідності до вимог ІААФ. 
• Безпосереднє проведення змагання здійснює орган виконавчої влади в галузі фізичної культури та 

спорту Сумської області, спільно з обласною федерацією. Вищезазначені організації виконують 
підготовчу роботу з організації та проведення змагань; прийому та розміщення учасників; ведуть 
розрахунки з витрат, пов'язаних з проведенням змагань; забезпечують поточні потреби учасників та 
офіційних осіб змагань. 

• Безпосередній контроль, відповідальність за підготовку й проведення змагань, за дотримання 
Правил ІААФ на змаганнях, а також за звітність покладається на Технічного і Організаційного 
делегатів та Керівника змагань, призначених ФЛАУ та наказом Міністерства України у справах 
сім'ї, молоді та спорту. 

3. Місця і терміни проведення змагань. 
• Місце проведення - м.Суми. Легкоатлетичний манеж Української Академії банківської справи 

• Терміни проведення: 
Чемпіонат України- день приїзду 17.02, дні проведення змагань - 18-20.02, розміщення учасників з 
12.00 17.02 до 18.00 20.02. 
Чемпіонат України серед юніорів - день приїзду 21.02, дні проведення змагань - 22-23.02, 
розміщення з 12.00 22.02 до 18.00 23.02. 

4. Програма змагань: 
Жінки: 60м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м з/б, 3000м з/п, естафета 4x400, с/ходьба 5000м, висота, 
жердина, довжина, потрійний, ядро, 5-борство(60з/б,довжина,ядро,висота,800м- в один день). 
Чоловіки: 60м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м з/б, 3000м з/п. естафета 4x400, с/ходьба 10000м. 
висота, жердина, довжина, потрійний, ядро, 7-борство(60м,довжина,ядро,висота - 1-й день. 60м 
з/б,жердина, 1000м- 2-й день). 

НБУ. 



5. Учасники змагань. 
• До участі у змаганнях допускаються члени ФЛАУ. 
• У змаганнях беруть участь команди АР Крим, областей України, м.м. Києва, Севастополя. 
• У чемпіонаті України, з особистої першості, згідно з Конституцією ІААФ, беруть участь 

спортсмени Росії (8 спортсменів, 2 тренера) та Біларусі (8 спортсменів, 2 тренера), які 
забезпечуються розміщенням без харчування. 

• Загальний чисельний склад команд на кожному чемпіонаті не обмежується. 
• Відповідальність за стан здоров'я учасників змагань несуть медичні установи за місцем 

проживання, які дали дозвіл спортсменам для участі у змаганнях, а також організації, які 
направляють команди чи окремих спортсменів на змагання. 

6. Визначення особистої і командної першості. 
• На кожну дисципліну програми можна заявляти необмежене число учасників (в окремій дисципліні 

естафетного бігу бере участь одна команда з одного регіону), кожний учасник має право брати 
участь у необмеженій кількості дисциплін програми. У випадку, коли учасник бере участь у 
декількох дисциплінах програми, до командного заліку враховується його один кращий результат. 

• У естафетному бігу команда отримує очки відповідно зайнятого місця. 
• Командна першість визначається загальною сумою очок 25 залікових результатів кожної команди 

на чемпіонаті України та на чемпіонаті України серед юніорів. 

Таблиця нарахування очок до командного заліку чемпіонату України: 

1 місце - 36 очок 9 місце - 16 очок 
2 місце - 32 очка 10 м і с ц е - 15 очок 
3 місце - 29 очок 11 місце - 14 очок 
4 м і с ц е - 26 очок 12 м і с ц е - 13 очок 
5 місце - 24 очка 
6 місце - 22 очка 

Таблиця нарахування очок до командного заліку чемпіонату України серед юніорів: 

1 місце - 36 очок 
2 місце - 32 очка 
3 м і с ц е - 2 9 очок 
4 місце - 26 очок 
5 місце - 24 очка 
6 місце - 22 очка 

7 місце - 20 очок 
8 місце - 18 очок 
9 місце - 16 очок 
10 місце - 15 очок 
11 місце - 14 очок 
12 місце - 13 очок 

13 місце - 12 очок 
14 місце - 11 очок 
15 місце - 10 очок 
16 місце - 9 очок 

• За результати, що перевищують розрядні нормативи, нараховуються додаткові очки: 
кмс - 15 очок, мс - 30 очок, мсмк - 60 очок, рекорд України - 60 очок (очки за рекорд та очки за МСМК 

нараховуються незалежно) 
• Протести розглядаються відповідно до Правил ІААФ. 

7. Нагородження 
• Команди, які посіли 1-е; 2-е; 3-є місця на чемпіонаті України та на чемпіонаті України серед юніорів 

нагороджуються дипломами та кубком. 
• Учасники, які посіли 1-е, 2-е; 3-є місця на чемпіонаті України та на чемпіонаті України серед 

юніорів у кожній спортивній дисципліні нагороджуються дипломами та медалями Міністерства. 
8. Фінансові умови участі у змаганнях. 

• Загальна кількість учасників на розміщення з 17 по 20.02 на чемпіонаті України -255 чол.: 
I група (квота 15): Харківська, Донецька, м.Київ, Київська, Дніпропетровська, Сумська, Запорізька, 
Житомирська. 
II група (квота 10): Черкаська, Вінницька, Чернівецька, Полтавська, Одеська, Луганська, 
Львівська, І.Франківська. 
III група (квота 5): Хмельницька, Чернігівська, Рівненська,Миколаївська, Кіровоградська, АР 
Крим, Волинська, Тернопільська, Херсонська, Закарпатська, М.Севастополь. 

• Загальна кількість іноземних учасників на розміщення з 17 по 20.02 на чемпіонаті України - 20 
чол. (Росія - 10 чол., Білорусь - 10 чол.). 



з 
• Загальна кількість учасників на розміщення з 21 по 23.02 на чемпіонаті України серед юніорів - 255 

чол.: 
I група (квота 15): Дніпропетровська, Київська, Донецька, Черкаська, Харківська, Житомирська, 
Запорізька, АР Крим. 
II група (квота 10): Миколаївська, м.Київ, Львівська, Тернопільська, Луганська, Полтавська, 
Чернігівська, Волинська. 
III група (квота 5): Чернівецька, Одеська, Хмельницька, М.Севастополь, Херсонська, Вінницька, 
Рівненська, Кіровоградська, І.Франківська, Сумська, Закарпатська. 

• Витрати щодо матеріального забезпечення спортивних заходів несуть: 
З підготовки й проведення змагання, у тому числі витрати за оренду спортивної бази, розміщення 
учасників команд у відповідності до визначеної для кожного конкретного змагання квоти, 
відрядження суддів (проїзд до місця проведення змагань і місця проживання, добові в дорозі, 
розміщення в готелях, харчування), нагородження переможців та призерів змагань, медичне 
забезпечення, автотранспортні послуги, придбання канцтоварів - Міністерство в межах 
відповідного кошторису. 

• 3 відрядження учасників, тренерів і представників (керівників) команд на змагання (проїзд до місця 
змагань і місця проживання, добові в дорозі і харчування в дні змагань), а також розміщення в 
готелях учасників поза визначеною квотою - структурні підрозділи з фізичної культури та спорту 
АР Крим, облдержадміністрацій, м.м. Києва та Севастополя, або інші організації, що направляють 
команди чи окремих спортсменів на змагання. 

• Положення є офіційним запрошенням-викликом відповідним спортивним організаціям для участі у 
змаганнях. 

• Контакти: Давиденко Микола Миколайович (моб.80501424362), Гудим Микола Павлович 
(моб.80679908176), л/а манеж УАБС, вул. Прокофьєва 38/1, sumska@flau.org.ua. 

• Примітка: розміщення учасників команд поза квотою - тільки шляхом узгодження з 
оргкомітетом змагань, без узгодження - розміщення самостійне. 

9. Термін та умови подання заявок. 
• За 10 днів до терміну проведення змагання команди-учасники надсилають електронною поштою 

до оргкомітету змагання попередню заявку, згідно нижчезазначеного зразку, а також 
інформацію про чисельний склад учасників (жінок, чоловіків, тренерів, інших осіб.). Фінішна 
заявка надсилається електронною поштою до оргкомітету змагань за 3 дні до початку змагань. 

• Представники команд надають до мандатної комісії оригінал заявки та ксерокопії паспортів 
(свідоцтв про народження). В разі виникненні питань шодо належності учасника змагань до 
області (регіону), обов»язково надається членський квиток ФЛАУ. При відсутністі прізвища 
спортсмена у електронній базі даних ФЛАУ - обов»язково надається оригінали паспорту 
(свідоцтва) та членський квиток ФЛАУ. 

• У день приїзду мандатна комісія працює лише для остаточних уточнень заявок. 
10. Заявочний лист (заявка). 
Форма заявочного листа (заявки): 

Логотип спортивної організації  
Назва, дата, місце проведення змагання  
Команда: область (регіон), ФСТ, ДЮСШ,СДЮШОР,УФК, УОР, ШВСМ 

№ Старт, 

номер 

учасни 

ка 

Прізвище, ім'я 

спортсмена 

Дата 

народже 

ння 

Вид програ

ми 

Кращий 

Результ. 

2009 р. 

Розряд ФСТ дюсш 
СДЮШОР 

УОР. 

УФК 

ШВСМ Прізвищ. 

ініціали 

тренера 

Віза 

лікаря 

1 2009 Борзенко Тарас 08.12.89 60м 6.96 кмс У СДЮШОР РВУФК - Крук 0.1. 
2 1076 ШСВЧУК Андрій 29.01.86 Потрійний 16.26 Мс д СДЮШОР - облшвсм Сич II. 

Кольори спортивної форми команди : майка - труси -
Представник команди 
Тренери 

(прізвище, ім'я. Особистий підпис ) 
До змагань допущено учасників. 

(літерами, прописом) 
Лікар Печатка лікарського закладу 

mailto:sumska@flau.org.ua


(Прізвище, ініціали. Особистий підпис ) 

Керівник спортивної організації, що направляє на 
змагання 

Печатка Особистий підпис 

Президент Федерації легкої атлетики області (регіону) 

Печатка Особистий підпис 

Офіційні стартові номери для команд регіонів: 

Область 
Старт, 
номери Область 

Старт, 
номери 

Область 
Старт, 
номери 

АР Крим 1-30 Київська 331 -400 Сумська 711 -740 

Вінницька 3 1 - 6 0 м. Київ 401 -470 Тернопільська 741 -770 
Волинська 61 - 9 0 Кіровоградська 471 -500 Харківська 771 -840 
Дніпропетровська 91 - 140 Луганська 501 -530 Херсонська 841 -870 
Донецька 141 - 190 Львівська 531 -560 Хмельницька 871 -900 
Житомирська 191 -220 Миколаївська 561 -600 Черкаська 901 -930 
Закарпатська 221 -250 Одеська 601 -650 Чернівецька 931 -960 
Запорізька 251 -300 Полтавська 651 -680 Чернігівська 961 -990 
Івано-Франківська 301 -330 Рівненська 681 -710 М.Севастополь 991 - 1020 

Додаткові діапазони номерів для команд регіонів: 

Область 
Старт, 
номери Область 

Старт, 
номери 

Область 
Старт, 
номери 

АР Крим 1021-1050 Київська 1351-1420 Сумська 1731-1760 
Вінницька 1051-1080 м. Київ 1421-1490 Тернопільська 1761-1790 
Волинська 1081-1110 Кіровоградська 1491-1520 Харківська 1791-1860 
Дніпропетровська 1111-1160 

2041-2090 
Луганська 1521-1550 Херсонська 1861-1890 

Донецька 1161-1210 Львівська 1551-1580 Хмельницька 1891-1920 
Житомирська 1211-1240 Миколаївська 1581-1620 Черкаська 1921-1950 
Закарпатська 1241-1270 Одеська 1621-1670 Чернівецька 1951-1980 
Запорізька 1271-1320 Полтавська 1671-1700 Чернігівська 1981-2010 
Івано-Франківська 1321-1350 Рівненська 1701-1730 М.Севастополь 2011-2040 
• Спеціальні стартові номери для естафетних команд з №1 по №27 -ліквідуються (у зв»язку з 
потребою унікальності стартових номерів для кожного учасника) 

Примітка: У випадках будь-яких змін і доповнень до Положення організаціям, які братимуть 
участь у змаганнях, будуть надіслані додаткові повідомлення. 

• Контакти відділу організації та проведення змагань ФЛАУ: поштова адреса: 01019, Київ-19, 
А/С 607 (вул Еспланадна, 42). Телефон/факс: (044) 248 74 44; 248 74 45 
E-mail: Competition@flau.org.ua або zenkov@flau.org.ua  
Сайт: www.flau.org.ua 
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