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1.Загальна інформація 

 1.1. Ялта приймає гостей 

          

Ялта –чарівне місто на південному узбережжі Криму, розташоване на березі Чорного 

моря.  

Одна з легенд розповідає про те, як давньогрецькі мореплавці, мандруючи Чорним 

морем, вночі відхилилися від курсу, а сильний морський туман не дозволяв їм відшукати 

шлях. Нарешті, на світанку, коли туман розвіявся, вартовий побачив зелене узбережжя Криму 

і радісно закричав: «Ялос! Ялос!» («Берег! Берег!»). Моряки назвали землю, до якої пристали, 

Ялтою. Зараз Ялту цілком виправдано називають столицею Південного берега Криму. 

Ялта також є адміністративним центром Великої Ялти, яка займає 70 км узбережжя від 

Аю-Дага до мису Сарич та поєднує більш ніж 30 населених пунктів, найбільші з яких – 

Алупка, Гаспра, Гурзуф, Кореїз, Лівадія, Масандра, Симеїз, Форос та ін. Населення Ялти 

становить близько 100 тис. мешканців. 

Вагомий вплив на клімат Ялти мають гори та море. Море, субтропічна рослинність у 

поєднанні з Кримськими горами створюють тут унікальні погодні умови. Середня 

температура повітря у червні становить +24°С.  

Економіка міста базується на курортній, транспортній, харчовій промисловостях та 

виноробстві. 

У розвитку виноградарства, у розповсюдженні декоративних субтропічних і плодових 

дерев на Південному березі велику роль відіграє Нікитський ботанічний сад, що був 

заснований поблизу Ялти в 1812 році, а також Магарачський інститут виноробства та 
виноградарства. 

Об'єднання «Масандра» виробляє всесвітньо відомі Кримські вина. Підземним 

галереям для колекційних вин більш ніж 100 років. В старих та нових підвалах визрівають 

такі відомі вина, як «Мускат білий червоного каменю», «Херес», «Мадера», «Бастардо», що 

неодноразово ставали призерами високих міжнародних нагород.  

Ялта – своєрідний музей під відкритим небом, багатий на пам'ятки історії, архітектури, 

культури. Серед найцікавіших та історично значущих місць слід відзначити Лівадійський 

палац, де у 1945 під час Другої Світової Війни проходила Кримська Конференція, 

Воронцовський палац та палац Ластівчине гніздо, які вирізняються унікальною архітектурою. 



  

 

2. Структура організації 

 2.1 Федерація легкої атлетики України 

Президент       Валерій Борзов 

Віце-Президент      Валерій Александров 

 2.2 Федерація легкої атлетики Автономної Республіки Крим 

Віце-Президент      Павло Поляков 

Генеральний секретар     Аза Пуртова 

2.3  Федерація легкої атлетики міста Ялта 

Президент Федерації легкої атлетики м. Ялта  Микола Кропін 

Віце-Президент      Павло Канцеров 

Керівник управління з фізичної культури та спорту Сергій Калина 

Генеральний секретар     Наталія Білуха 

 2.4 Організація змагань 

Технічний делегат        

Головний секретар       

Керівник змагань       

Технічний інформаційний центр      

Реєстрація        

Інформатор         

Технічний менеджер змагань     

Наукове супроводження   

Рефері: 

Метання диску та молоту      

Метання списа       

Штовхання  ядра 

 



  

 

3. Розміщення 

Зверніть увагу, що направлення на проживання за квотою надається після 

проходження мандатної комісії. 

 Розміщення за квотою у готелі «Авангард» 

Відповідальний – Віце-Президент КФЛА Павло Поляков. 

Контактний телефон: 8-(0652)-600449  

1група 

(6 осіб) 

 

2 група 

(3 особи) 

3 група  

(1 особа) 

Загальна кількість учасників на 

розміщення –75 осіб 

1 група (квота 6 осіб): Київська, Дніпропетровська, АР Крим, м. Київ, Черкаська, Донецька, 
Луганська ,Запорізька 

2 група (квота 3 особи): Волинська, Рівненська, Херсонська, Харківська, Тернопільська, 
Івано-Франківська, Сумська, Чернігівська  

3 група (квота 1 особа):, Полтавська, Львівська, Одеська; 

 

 

Поза квотою надаються санаторії 
«Малахіт» Контактна особа – директор 

СДЮШОР з л\ а УСБ «Авангард» Білуха 

Наталія В’ячеславівна.  

Телефон: 8-(0654)-26-05-15 

 

4. Транспорт 

 Прибуття з м. Сімферополь до м. Ялта автобусом Сімферополь-Ялта, або тролейбусом 

№ 52 Сімферополь-Ялта від залізничного вокзалу. 

 Маршрутне таксі Сімферополь-Ялта можна замовити за телефоном: 80505589983 

(Меметов Есфет). 

 В м. Ялта до стадіону «Авангард» можна дістатися тролейбусом №1, автобусами 1, 

маршрутними таксі до зупинки на вул. Красноармійська. 

5. Акредитація 

 Судді, рефері, організатори змагань, делегати, технічний менеджер, коментатори, 

апеляційне жюрі, комендант, лікар, представник команди повинні мати акредитацію. 

 



  

 

6. Технічна інформація 

 6.1 Технічний інформаційний центр (секретаріат) 

 Основна функція центру – гарантія безперешкодного зв'язку між делегацією кожної 
команди, технічними делегаціями оргкомітету і керівником змагань з приводу технічних 

питань. 

 Технічний інформаційний центр (секретаріат) буде розташовано в тренажерному залі 
стадіону «Авангард». 

 Секретаріат відповідальний за наступне: 

 - пункти зв'язку, що стосуються технічних питань делегацій команд; 

 - технічні питання поселення; 

 - інформація про змагання; 

 - стартові протоколи; 

 - публікація результатів; 

 - розміщення результатів на інформаційній дошці; 

 - записи протестів команд; 

 - розміщення технічної інформації про змагання на інформаційній дошці. 

Команди, представники яких не були присутні на технічній нараді за непередбачуваних 

обставин, можуть отримати інформацю про змагання після технічної наради. 

 6.2 Мандатна комісія: 

Мандатна комісія проходитиме у секретаріаті 23 березня 2009 року з 09.00 до 15.00 год. 

 6.3 Технічна нарада 

Технічна нарада проходитиме після мандатної комісії 23 березня 2009 року о 17.00. Від 

кожної команди може бути присутніми не більше 2 чоловік (тренер і представник команди). 

На технічній нараді мають бути присутні всі команди.  

Представники місцевого організаційного комітету: 

Керівник змагань:        

Технічний делегат змагань:        

Головний секретар         

Рефері: 

Метання диску та молоту       

Метання списа        



  

 

Штовхання ядра 

 

Регламент Технічної наради складається з: 

Привітання представників організаційного комітету: 

Представлення офіційних осіб змагань 

Інструктаж технічного делегата 

Технічна інформація 

Процедура в зоні реєстрації 
Порядок проведення змагань 

Протести 

Розминка 

Церемонії відкриття та закриття змагань 

Інформація делегатів допінг-контролю. 

 6.4 Переодягальні 

На місці проведення змагань будуть кімнати для перевдягання, які розташовані у приміщеннях 

під центральною трибуною. 

 6.5 Тренування 

Спортсменам надається можливість тренувань та розминок у вільних від змагань зонах 

стадіону. 

7. Правила проведення змагань 

 7.1 Заявки  

На мандатній комісії кожна команда повинна надати письмову заявку на участь у 

змаганнях у двох екземплярах – технічному та загальному зі штампом лікарсько-

фізкультурного диспансеру, завірену обласним спорткомітетом та обласною федерацією. 

Заявка може бути відхилена технічним делегатом, якщо вона не відповідає Положенню про 

змагання на 2009 рік. Попередню заявку надсилають до ФЛАУ. Не менш, ніж за 10 днів до 

змагань заявку треба обов’язково переслати електронною поштою або факсом (для внесення в 

базу даних). Додаткова інформація – пункт 12.1. 

 7.2 Індивідуальні заявки 

Не зважаючи, на те, що Чемпіонат України з метань командні змагання, особисті заявки 

можуть бути прийнятими від тих, хто не може представити повні команди. 

7.3 Остаточні заявки 

Остаточні заявки на участь у змаганнях повинні бути надані до закінчення мандатної комісії. 

 7.3.1 Остаточне підтвердження 

Керівники або представники команд повинні підтвердити ім’я та прізвище тих спортсменів, 

які беруть участь в змаганнях (надаються оригінали або ксерокопії паспорта, свідоцтва про 

народження та приналежність членства ФЛАУ). 



  

 

 7.4 Порядок участі 

Кожен спортсмен має право на три спроби. 8 спортсменів, які показали кращі результати в 

перших трьох колах змагання, отримують право на виконання трьох додаткових спроб. 

Порядок виконання спроб змінюється після третього кола та після п'ятого, відповідно до 

міжнародних Правил змагань. 

Про порядок участі спортсменів буде оголошено на Технічній нараді. Допуск в зону змагання 
припиняється згідно до розкладу кімнати збору (Додаток 3). 

8. Процедура проведення змагань 

 8.1 Розклад 

Розклад змагань надано у Додатку 2. Під час змагань розклад також буде розміщено на 
інформаційній дошці. 

 8.2 Зона змагань 

 

Чемпіонат України з метань серед молоді, юніорів та юнаків  проводиться на стадіоні 
«Авангард» м. Ялта 24-26 березня  2009 року. 

Загальна кількість місць на стадіоні – 9000 місць, для глядачів –3000, місця на трибунах –6000. 

На стадіоні «Авангард» є наступні зони змагань: 

1 сектор для метання диска та молота 

2 доріжки для метання списа 

2 сектора для штовхання ядра 

 8.3 Особисті снаряди  

Оргкомітет надає снаряди, які є власністю стадіону «Авангард» (Додаток 1). Спортсмени 

можуть використовувати особисті снаряди, якщо їх немає в списках снарядів. Особисті 
снаряди слід принести в секретаріат для перевірки за день до змагань, або за дві години до 

початку змагань технічному менеджеру. Кімната допуску особистих снарядів знаходиться в 

інвентарній кімнаті. 

Екіпіровка та снаряди, що не пройшли перевірку, не допускаються до змагань. 



  

 

 

Команда, що здає снаряди на перевірку повинна написати заяву в секретаріат. Всі особисті 
снаряди можуть використовуватися під час змагань. Снаряди можна забрати тільки після 
завершення змагань. 

 8.4 Зона розминки 

Розминку можна проводити в зонах вільних від змагань. Також спортсмени та представники 

команд можуть користуватися тренажерним залом, кімнатою для масажу та роздягальнями. 

 8.5 Кімната збору та реєстрації учасників 

Всі спортсмени повинні з'явитися в зоні реєстрації, згідно розкладу (Додаток 3). Реєстрація 

учасників змагань проходитиме згідно до розкладу, кімната збору розташовується в 

тренажерному залі під центральною трибуною. 

Кожен учасник повинен мати два номери: на грудях та на спині. Спортсмени, що не пройшли 

реєстрацію, до участі в змаганнях не допускаються 

Спорядження учасників повинне відповідати вимогам ІААФ та Правилам. 

Заборонені предмети (Додаток 4) не допускаються в зону змагань. 

 8.6 Протести та апеляції 

Протести приймаються і розглядаються відповідно до Правил. Спочатку протест повинен бути 

представлений рефері особисто спортсменом або відповідальною офіційною особою в усній 

формі. Протести, що стосуються результату або суддівства, повинні бути подані в секретаріат 
протягом 30 хвилин після офіційного оголошення результату спортсмена. Будь-який протест, 
поданий в апеляційне жюрі, повинен мати підпис офіційної особи атлета. Форма протесту 

додається ( Додаток 6). 

 

9. Медична допомога  

 9.1 Загальні відомості 

 Медичне обслуговування передбачає медичну допомогу представникам команд, 

організаторам змагань, інформаційному персоналу, почесним гостям, спортсменам, а також 

глядачам під час змагань. 

 9.2 Медична допомога у готелях 

 У готелі «Авангард» за основним набором медикаментів можна звертатися до 

адміністратора. У разі крайньої необхідності наберіть «103» швидка допомога. 

 У санаторії «Малахіт» у разі необхідності можна звертатися до лікаря. Медична 
допомога надається при необхідності спортсменам, тренерам, іншим членам команди, а також 

організаторам змагань, що проживають у санаторії «Малахіт». 

Час роботи медичної кімнати: з10.00 до 16.00 год. Вихідні: субота та неділя. У разі крайньої 
необхідності наберіть «103» швидка допомога. 



  

 

  

9.3 Медична допомога на стадіоні 

Під час змагань на стадіоні знаходитиметься лікар. 

 

10.Охорона 

Згідно до інструкцій оргкомітету, охорона та міліція повинні знаходитися у всіх зонах. 

11. Церемонії 

 11.1 Церемонія нагородження 

Церемонія нагородження спортсменів проводитиметься за 15 хвилин після завершення виду. 

Церемонія нагородження для команд відбудеться за 30 хвилин після завершення змагань. 

 11.2 Церемонія відкриття змагань 

Церемонія відкриття змагань відбудеться на стадіоні «Авангард» 24 березня 2009 року о 13.30 

11.3 Церемонія закриття змагань 

Церемонія закриття змагань буде проходити після завершення змагань на стадіоні «Авангард»  

12. Контактна інформація 

За подальшою інформацією, стосовно Чемпіонату України з метань серед молоді, юніорів, та 
юнаків, будь ласка, звертайтесь до Віце-президента КФЛА Павла Полякова, тел. 8(0652) 

600449, або головного секретаря Федерації легкої атлетики міста Ялта – Наталії Білухи, тел. 

8(0654) 26-05-15. 

12.1 Офіс оргкомітету 

Учбово-спортивна база «Авангард» 

Адреса: вул. Бірюкова 2а, Ялта, АР Крим, Україна 

тел:+38(0654)26-05-15 

фах:+38(0654)26-06-33 

Е-mail:yalta2007@ukrpost.ua 

 

 

 

 

 



  

 

13. Список додатків: 

Додаток 1 – Список снарядів 

Додаток 2 – Розклад змагань 

Додаток 3 – Розклад роботи кімнати збору 

Додаток 4 – Перевірка у кімнаті збору 

Додаток 5 – Форма протесту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Додаток 1 

СПИСОК СНАРЯДІВ 

 

ДИСК   1КГ    3ШТ. 

 

ДИСК   1.5КГ   3ШТ. 

 

ДИСК   2 КГ    2 ШТ. 

 

ЯДРО   3КГ    3ШТ. 

 

ЯДРО   4КГ    3ШТ. 

 

ЯДРО   5КГ    3ШТ. 

 

ЯДРО   6КГ    3ШТ. 

 

ЯДРО   7.260 КГ   3ШТ. 

 

СПИС   600 Г    1ШТ. 

 

СПИС   800 Г    4ШТ. 

 

 

 

 



  

 

Додаток 2 

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ 

РОЗКЛАД ЗМАГАНЬ 

ЗИМОВИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З МЕТАНЬ 

СЕРЕД МОЛОДІ, ЮНІОРІВ ТА ЮНАКІВ 

24-26 березня 2009        м. Ялта, ст. «Авангард» 

1-й день, 24 березня 

Метання молоту 

09-00 юнаки молодші 5 кг 
10-20 дівчата молодші 3 кг 
11-30 дівчата дорослі 4 кг 
12-30 юнаки дорослі 5 кг 

Метання списа 

10-30 юнаки молодші 600 гр. 

11-30 дівчата молодші 600 гр. 

12-30 дівчата дорослі 600 гр. 

14-00 юнаки дорослі 700 гр. 

Штовхання ядра 

10-00 юніорки  4 кг 
11-00 юніори  7,260 кг 
12-00 молодь жінки  4 кг 
13-40 молодь чоловіки  7,260 кг 

13-30 Відкриття змагань 

Метання диску 

13-30 юнаки молодші 1 кг 
14-35 дівчата молодші 1 кг 
15-10 дівчата дорослі 1 кг 
15-35 юнаки дорослі 1,5 кг 

2-й день, 25 березня 

Метання молоту 

10-00 юніорки  4 кг 
10-30 юніори  6 кг 
12-00 молодь жінки  4 кг 
14-30 молодь чоловіки  7,260 кг 

Штовхання ядра 

09-30 дівчата молодші 3 кг 
12-30 дівчата дорослі 4 кг 
13-30 юнаки молодші 4 кг 
15-40 юнаки дорослі 5 кг 

Метання списа 

12-30 юніорки  600 гр. 

13-30 молодь жінки  600 гр. 



  

 

3-й день, 26 березня 

Метання диску 

10-00 юніорки  1 кг 
10-40 юніори  1,75 кг 
12-00 молодь жінки  1 кг 
13-00 молодь чоловіки  2 кг 

Метання списа 

10-00 юніори  800 гр. 

12-10 молодь чоловіки  800 гр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Додаток 3 

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ 

РОЗКЛАД КІМНАТИ ЗБОРУ ТА РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ 

ЗИМОВИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З МЕТАНЬ  

СЕРЕД МОЛОДІ, ЮНІОРІВ, ТА ЮНАКІВ  

24-26 березня  2009        м. Ялта, ст. «Авангард» 

1-й день, 24 березня 

Початок 

реєстрації 
Закінчення 

реєстрації 
Початок 

змагань 

Вид Вікова категорія Вага 

снаряду 

08-35 08-45 09-00 Метання молоту юнаки молодші 5 кг 
09-35 09-45 10-00 Штовхання ядра юніорки 4 кг 
09-55 10-05 10-20 Метання молоту дівчата молодші 3 кг 
10-05 10-15 10-30 Метання списа юнаки молодші 600 гр. 

10-35 10-45 11-00 Штовхання ядра юніори 7,260 кг 
11-05 11-15 11-30 Метання молоту дівчата дорослі 4 кг 
11-05 11-15 11-30 Метання списа дівчата молодші 600 гр. 

11-35 11-45 12-00 Штовхання ядра молодь жінки 4 кг 
12-10 12-15 12-30 Метання молоту юнаки дорослі 5 кг 
12-05 12-15 12-30 Метання списа дівчата дорослі 600 гр. 

13-05 13-15 13-30 Метання диску юнаки молодші 1 кг 
13-15 13-25 13-40 Штовхання ядра молодь чоловіки 7,260 кг 
13-35 13-45 14-00 Метання списа юнаки дорослі 700 гр. 

14-10 14-20 14-35 Метання диску дівчата молодші 1 кг 
14-45 14-55 15-10 Метання диску дівчата дорослі 1 кг 
15-10 15-20 15-35 Метання диску юнаки дорослі 1,5 кг 

2-й день, 25 березня 

09-35 09-45 10-00 Метання молоту юніорки 4 кг 
09-05 09-15 09-30 Штовхання ядра дівчата молодші 3 кг 
10-05 10-15 10-30 Метання молоту юніори 6 кг 
11-35 11-45 12-00 Метання молоту молодь жінки 4 кг 
12-05 12-15 12-30 Штовхання ядра дівчата дорослі 4 кг 
12-05 12-15 12-30 Метання списа юніорки 600 гр. 

13-05 13-15 13-30 Штовхання ядра юнаки молодші 4 кг 
13-05 13-15 13-30 Метання списа молодь жінки 600 гр. 

14-05 14-15 14-30 Метання молоту молодь чоловіки 7,260 кг 
15-15 15-25 15-40 Штовхання ядра юнаки дорослі 5 кг 
 

3-й день, 26 березня 

 

09-35 09-45 10-00 Метання диску юніорки 1 кг 
09-35 09-45 10-00 Метання списа юніори 800 гр. 

10-15 10-25 10-40 Метання диску юніори 1,75 кг 
11-35 11-45 12-00 Метання диску молодь жінки 1 кг 
11-45 11-55 12-10 Метання списа молодь чоловіки 800 гр. 

12-35 12-45 13-00 Метання диску молодь чоловіки 2 кг 

 



  

 

 

 

 
 

 

ПЕРЕВІРКА В КІМНАТІ ЗБОРУ ТА РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ 

 

Будь ласка, зверніть увагу, що наступні предмети не допускаються в зону 

змагань: 

 

• Мобільні телефони 

• CD-плеєри, аудіоплеєри та відеоплеєри 

• Фотокамери та відеокамери 

• Відеомагнітофони та аудіомагнітофони 

• Взуття з кількістю шипів та гнізд для шипів більшою за 11 мм 

• Шипи, довжиною більшою за 9 мм, виключення – стрибок у висоту та 

метання спису, де допустима довжина шипів складає 12 мм 

• Спортінвентар для метань або частини снарядів 

• Вимірюючі стрічки, крейда і т. ін. для відміток, за виключенням тих, 

що надаються організаційним комітетом.  

 

 

 

 

 



  

 

  

 

  

ПРОТЕСТ В АПЕЛЯЦіЙНЕ 
ЖЮРІ   

  
 

Апеляція надана від імени :  Команда :  _____________________________________ ___  
 

Спортсмен : ___________ ___________ Стартовий  номер: ________________________________ 

 

Вид : ________________ ____________  Ким  надана  апеляція  __ _________________________ 
 

Причина протеста:  _________________________________________________________ _ ________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ _____________________________________________  

 

 

Інформація  для секрітаріату : 
 
Дата: ________ час об’явлення офіцийних результатів :  _________   

час предоставлення протеста :  _________ __ 

 

   
 

 
Офіційна особа:____________________ Представниксекрітаріату______________________ 
 

 

   
 

 

Рішення апеляціоного жюри.  

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

 

 

Підпис :  ________________________________ 


