Державна служба молоді та спорту
Федерація легкої атлетики України

Чемпіонат України серед юнаків (1996 р.н. та молодші)
м. Запоріжжя. Легкоатлетичний манеж ЗАТ „Запоріжсталь”

Регламент змагань.
1. Термін і місце проведення змагань.
Змагання проводяться 31 січня - 2 лютого 2013 року в м. Запоріжжі в
легкоатлетичному манежі спортивного клубу ЗАТ „Запоріжсталь”. Покриття бігової
доріжки і секторів манежу - МОНДО.
2.Офіційні особи
Організаційний делегат ФЛАУ
Технічний делегат ФЛАУ
Керівник змагань
Головний секретар

Ірина Ольховникова
Олена Кордюкова
Сергій Нечта
Яна Бочарська

3.Учасники. Командна та особиста першість
Змагання проводяться згідно Положенню про основні Всеукраїнські змагання
2013 року (перший квартал) з легкої атлетики.
4.Розминка. Контроль і реєстрація учасників
Проведення розминки перед змаганням на центральній спортивній арені
манежу категорично забороняється.
Кожний учасник перед початком змагань у заявленій дисципліні програми, та
перед початком кожного наступного кола змагань, повинен пройти реєстрацію і
контроль спортивного одягу і взуття на контрольному пункті.
Контроль і реєстрація учасників закінчується :
в бігових дисциплінах - за 10 хвилин до старту .
в бігу з бар’єрами – за 15 хвилин до старту.
в стрибках і метаннях - за 20 хвилин до початку змагань
(у стрибках з жердиною - за 40 хв.).
Вихід учасників до місць змагань після реєстрації і контролю - під керівництвом
суддівської бригади.
5.Порядок на місцях проведення змагань
Для учасників, тренерів, керівників команд, особам обслуговуючого персоналу і іншим
особам команд визначені місця на балконі манежу.

На місцях проведення змагань можуть бути лише ті спортсмени, які беруть в
ньому участь. Забороняється вихід до місць змагань тренерам та іншим особам
обслуговуючого персоналу команд.
Учасникам категорично забороняється проводити розминку на біговій доріжці та
секторах манежу, виносити до місць змагань спортивні сумки, пакети , інші предмети з
рекламними надписами, а також користуватись будь-якою радіоапаратурою.
6. Змагання з бігових дисциплін.
Дисципліни
програми

Система виходу до наступного кола
1-е коло
½ фіналу
ФІНАЛ

Біг на 60м
Юн., Дів
Біг на 200м
400м
Юн. Дів.

Кількість забігів – N
24 t

Кількість забігів –3
1- 2 + 2 t - Фінал А
8 t - Фінал В

Кількість забігів – N
4 t - Фінал А
4 t - Фінал В

Біг на 800м
1500м 3000м
2000м з/п
5000м с/х
Юн. Дів
Біг на 60м з
бар’єрами
Юн., Дів

Кількість забігів –2
Фінал А – (1-8 м)
Фінал В – (8-16)
Кількість забігів –2
Фінал А – (1-4 м)
Фінал В – (5-8 м)
Забігів – N
Фінал

забігів – N
8 t - Фінал А
8 t – Фінал В

Забігів 2
Фінал А(1-8 м)
Фінал В(9-16 м)

7.Змагання зі стрибків та штовхання ядра
Дисципліна

Висота

Кваліфік.
норматив

1.60

Жердина

--

Довжина

5.60

Шт. ядра

10.90

Висота

1.95

Жердина

--

Довжина
Шт. ядра

6.70
13.80

Кваліфікаційні
Змагання

Фінальні змагання

ДІВЧАТА
1.45 + 5 до
1.50+5 до 1.80, 1.83, 1.85, 1.87
1.60
+ 2 см
-2.80 +10 до 3.40, 3.45 + 5 см

ЮНАКИ
1.70 + 5 до
1.80 + 5 до 2.05, 2.08, 2.11 + 2
1.95
см
-4.00, 4.20, 4.40, 4.50, 4.60, 4.70
+ 5 см

8. Інформація на змаганнях.
Інформація на змаганнях здійснюється в таких формах , як-то :
 вивіска стартових протоколів з кожної дисципліни програми змагань;
на
інформаційних щитах, розташованих на місцях реєстрації та контролю учасників,
 вивіска копій робочих протоколів з результатами змагань в кожній дисципліні на
інформаційних щитах безпосередньо по закінчені кожного кола змагань ;
 інформація про змагання по радіосистемі манежу ;
9.Урочисті церемонії.
Відкриття змагань. Урочисте відкриття змагань відбудеться 1 лютого о 17.00
в легкоатлетичному манежі. В урочистому відкритті змагань беруть участь делегації у
складі 3 осіб.
Шикування учасників урочистого відкриття о 16.45 за фінішем кругової бігової
доріжки в алфавітному порядку областей.
Урочисте закриття змагань. В ньому беруть участь команди - переможниці
змагань.
Федерація легкої атлетики України та суддівська колегія змагань бажають керівникам
команд, тренерам, та учасникам змагань великих спортивних успіхів, міцних
дружніх відносин , ділових контактів і взаємоповаги.

