
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

З М І Н И 

до Положення про проведення чемпіонату України, чемпіонату України серед 
юніорів з легкої атлетики у приміщенні 

1. П. З викласти у наступній редакції: 
" Місця і терміни проведення змагань. 
• Місце проведення - м.Суми. Легкоатлетичний манеж Української Академії 

банківської справи НБУ. 
• Терміни проведення: 

день приїзду 17.02, дні проведення змагань - 18-20.02, розміщення 
іногородніх суддів з 12.00 17.02 до 18.00 20.02." 

2. П. 4 викласти у наступній редакції: 
" Програма змагань. 

Чемпіонат України: 
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). 
Чемпіонат України серед юніорів: 
Юніорки: 60м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м з/б, 3000м з/п, с/ходьба 
5000м, висота, жердина, довжина, потрійний, ядро, 5-
борство(60з/б,довжина,ядро,висота,800м- в один день). 
Юніори: 60м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м з/б, 3000м з/п, 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)."" 



3. П. 5 викласти у наступній редакції: 
" Учасники змагань чемпіонату України. 
• 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 іноземні спортсмени. 
• Загальний чисельний склад команди області 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. 

Учасники змагань чемпіонату України серед юніорів. 
• Загальний чисельний склад команди області та кількість команд від однієї 

ДЮСШ, СДЮШОР не обмежується. 
• Чисельний склад команди ДЮСШ - 7 чол. (кількість заліків - 6) 
• Чисельний склад команди СДЮШОР - 10 чол.(кількість заліків - 9) 
• Учні УОР, УФК, ШВСМ (вихованці спортивних шкіл) можуть брати участь 

у спортивних змаганнях у складі команди спортивної школи протягом двох 
років з часу їх направлення при умові надання офіційного документу про 
відповідне направлення (з підписом та печаткою керівництва 
УОР,УФК,ШВСМ). 

• Результати учасників команд спортивних шкіл враховуються до 
командного заліку збірної команди області (регіону). 

• Відповідальність за стан здоров'я учасників чемпіонатів 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." 

4. П. 8 викласти у наступній редакції: 
"Фінансові умови участі у змаганнях. 
• Витрати щодо матеріального забезпечення спортивних заходів несуть: 

З підготовки й проведення змагання, у тому числі витрати за оренду 
спортивної бази, 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 - Міністерство в межах відповідного кошторису. 

• 3 відрядження учасників, тренерів і представників команд на змагання 
(проїзд до місця змагань і місця проживання, добові в дорозі і харчування в 
дні змагань, розміщення в готелях) - 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 - тільки шляхом узгодження 
з оргкомітетом змагань." 

5. П. 9 викласти у наступній редакції: 
" 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 щодо належності учасника змагань до області (регіону), 
обов»язково надається членський квиток ФЛАУ. При відсутністі 
прізвища спортсмена у електронній базі даних ФЛАУ - обов»язково 
надається оригінал паспорту (свідоцтва) та членський квиток ФЛАУ. 

• У день приїзду мандатна комісія працює лише для остаточних 
уточнень заявок." 
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