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ПОЛОЖЕННЯ 

про чемпіонат Національного університету фізичного виховання і 

спорту України з легкої атлетики у приміщенні  

 

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

Змагання з легкої атлетики проводяться з метою активізації 

спортивно-масової роботи та популяризації легкої атлетики в НУФВСУ та в 

Україні. 

Головними завданнями змагань є: 

 підвищення спортивної майстерності студентів НУФВСУ, 

вихованців ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ та спеціалізованих навчальних 

закладів спортивного профілю. 

 відбір студентів до складу збірної команди університету з легкої 

атлетики для участі у ХІ літній Універсіаді України серед ВНЗ ІІІ-IV рівнів 

акредитації, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

 проведення профорієнтаційної роботи серед вихованців ДЮСШ, 

СДЮШОР та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю 

щодо вступу на навчання до НУФВСУ. 

 

П. МІСЦЕ ТА ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ 

Змагання з легкої атлетики проводяться  у позанавчальний час на базі 

манежу РВУФК 18-19 лютого 2013 року. 

 

Ш. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯМИ 

Загальне керівництво з організації та проведення змагань покладається 

на першого проректора НУФВСУ, відділ спорту вищих досягнень. 

Безпосереднє проведення змагань покладається на кафедру легкої 

атлетики НУФВСУ та суддівську колегію. 

Відповідальність за підготовку місць змагань, медичне обслуговування 

та безпеку учасників змагань покладається на кафедру легкої атлетики 

НУФВСУ та РВУФК. 

Керівник змагань – Бобровник В.І. 

Технічний делегат – Нікітенко Д.М. 

Головний секретар – Нікітенко О.І. 

Менеджер змагань – Совенко С.П. 
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Протоколи та звіт про проведення змагань подається до відділу 

спорту вищих досягнень НУФВСУ, Федерації легкої атлетики України  

протягом трьох днів після проведення змагань. 

 
ІV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

У змаганнях беруть участь студенти НУФВСУ, вихованці ДЮСШ, 

СДЮШОР, ШВСМ та спеціалізованих навчальних закладів спортивного 

профілю (не нижче ІІ спортивного розряду).  

 
V. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

Чоловіки: біг 60 м з бар’єрами, 60 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 

3000 м спортивна ходьба, стрибки у висоту, стрибки у довжину, потрійний 

стрибок, штовхання ядра. 

 Жінки: біг 60 м з бар’єрами, 60 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м,  3 000 

м спортивна ходьба, стрибки у висоту, стрибки у довжину, потрійний 

стрибок, штовхання ядра. 

Комбінована естафета серед команд академічних груп НУФВСУ – 

4х200 м (2 жін. + 2 чол.). 

 
VI. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗМАГАНЬ 

Змагання  особисто-командні. Особиста першість у кожній дисципліні 

програми визначається у відповідності до Правил ІААФ. 

Підведення підсумків командних змагань здійснюється тільки серед 

команд академічних груп НУФВСУ і проводиться по 10 кращим результатам 

в особистих видах програми та естафетному бігу  за міжнародною таблицею 

ІААF, з урахуванням виступів студентів на чемпіонаті України. Склад кожної 

команди за кількістю учасників необмежений. 

 
VII. НАГОРОДЖЕННЯ 

Переможці та призери змагань нагороджуються:  

за І  місце – призами, медалями та грамотами 

за ІІ та ІІІ місце – медалями та грамотами 

 
VIIІ. ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ 

Витрати щодо нагородження здійснює Національний університет 

фізичного виховання і спорту України. 

Всі витрати на відрядження спортсменів та суддів за рахунок 

організацій, що відряджають. 
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ІX. ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ ТА УМОВИ ЇХ ПОДАННЯ 

Заявки на участь у змаганнях подаються головному секретарю 

Нікітенко Ользі Ісаківні за три дні до початку змагань 

email:  bertik@voliacable.com; факс:413-86-58,код Києва 044/ 

  Остаточні заявки, разом з картками подаються до секретаріату у день 

змагань за 2 години до початку змагань. 

Додаткова інформація для участі спортсменів з інших регіонів 

України:  

тел. 063 855 04 76  

email: sovenkos@ukr.net 

(Совенко Сергій Петрович). 

 

 

 

 

Начальник відділу спорту  

вищих досягнень      О.О.Чередниченко 

 

 

Зав. кафедри легкої атлетики, 

професор                                       В.І.Бобровник 

 

 

Заступник зав. кафедри  

зі спортивної роботи, доцент                      С.П.Совенко 


