про проведення Чемпіонату України
з легкої атлетики серед ДЮ СШ , СД Ю Ш О Р
(юнаки та дівчата 1996 року народження і молодше) (VI ранг)
1.Ц ІЛ І І ЗАВДАННЯ
Змагання з легкої атлетики проводяться з метою та завданнями:
- впровадження фізичної культури і спорту в повсякденний побут юнаків і дівчат,
зміцнення їхнього здоров'я, ведення здорового способу життя;
- підвищення ефективності навчально-тренувальної роботи в спортивних секціях,
подальшої пропаганди та розвитку літніх видів спорту;
- виявлення та відбір кращих спортсменів до складу збірних команд України по
підготовці і участі їх у Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Чемпіонатах
світу серед школярів.
ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Змагання проводяться з 24 по 26 квітня 2013 року у м. Ялта (АР Крим).
День приїзду 24 квітня на стадіон УС Б <<Авангард».
2.

3. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Загальне керівництво та контроль за підготовкою та проведенням змагань
здійснюється Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України (далі Комітет).
Безпосередня організація та проведеная змагань покладається
на Кримське
республіканське відділення Комітету та Центральну СДЮШОР з легкої атлетики.
4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
У змаганнях беруть участь команди ДЮСШ, СДЮШОР до складу, яких входять
юнаки і дівчата 1996 року народження і молодше.
Допускаються спортсмени, що мають кваліфікацію не нижче III спортивного
розряду.
Загальний чисельний склад команд не обмежується.
Відповідальність за стан здоров я учасни ків змагань несуть медичні установа за
місцем проживання, які надають дозвіл спортсменам для участі у змаганнях.
5. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ ПЕРШОСТІ
Змагання особисті-командні.
На кожну дисципліну програми можна заявляти необмежене число учасників,
кожний учасник має право брати участь у двох видах програми і одній естафеті.
Особиста першість у кожній дисципліні програми визначається у відповідності до
Правил ІААФ.
Командна першість визначається загальною сумою очок 20 кращих залікових
результатів кожної команди.

Таблиця нарахування очок до командною заліку
1 місце
2 місце
3 місце
4 місце
5 місце
6 місце

- 36 очок
- 33 очка
- ЗО очок
- 27 очок
- 25 очок
- 23 очка

7 місце
8 місце
9 місце
10 місце
11 місце
12 місце

- 21
-1 9
- 16
- 15
- 14
- 13

очко
очок
очок
очок
очок
очок

13 місце -1 2 очок
14 місце - 11 очок
15 місце -1 0 очок
16 м ісце- 9 очок
17 місце - 8 очок
18 місце - 7 очок

19 місце 20 місце 21 місце 22 місце 23 місце 24 місце -

6 очок
5 очок
4 очка
3 очка
2 очка
1 очко

Таблиця нарахування заохочувальних очок

юнаки

За
встановлення
рекорду
України
ЗО

МСМКУ

60

За перевищення розрядних нормативів
МСУ
КМСУ

20

10

І розряд

5

* Заохочувальні очки нараховуються незалежно від кола змагань.
* Протести розглядаються відповідно до Правил ІААФ.
6. НАГОРОДЖЕННЯ
Команди, які посіли 1-е,2-е,3-є місця серед ДЮСШ, СДЮШОР окремо
нагороджуються дипломами та кубками Комітету.
Спортсмени, які
посіли
1-е, 2-е, 3-є
місця
у
кожній
дисципліні,
нагороджуються дипломами, медалями відповідних ступенів Комітету.
7. ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ
Витрати по відрядженню команд ДЮСШ, СДЮШОР на змагання Чемпіонату
України з легкої атлетики
(проїзд в обидва кінці, добові в дорозі, харчування і
розміщення учасників під час змагань) - за рахунок організацій що відряджають.
Комітет несе витрати, пов'язані з забезпеченням:
оренди спортивних споруд;
оплати суддівства;
автотранспортним обслуговуванням
придбання канцтоварів та інше:
придбання дипломів, медалей та кубків для нагородження переможців та призерів
змагань.
Положення про змагання є офіційним запрошенням- викликом на змагання
8. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
Юнаки: 100м, 200м,400м,800м. 1500м,3000м, 110м з/б, 400 м з/б, 2000м з/п, сп/ходьба
10000м, довжина,потрійний,висота, жердина, егше, молот, диск,штовхання ядра. 8-борство
Дівчата: 100м, 200м,400м,800м, 1500м,3000м, 100м з/б, 400 м з/б, 2000м з/п, сп/ходьба
5000м, довжина,потрійний, висота, жердина, спис, молот, диск,штовхання ядра. 7 -борство
Естафетний біг у юнаків та дівчат 4 х 100 м, 4 х 400 м.
9. ТЕРМІН ТА УМОВИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК.
За 10 днів до терміну проведення змагань, визначеного календарем, командиучасники надсилають електронною поштою ( уаІіа1епа(«^шаі1.сот)до оргкомітету
змагань попередню заявку. Фінішну заявку надсилають не пізніше, як за 3 дні до початку
змагань.
Мандатна комісія починає роботу 24 квітня о 9.00 до 16.00 годині. Представники
команд надають до мандатної комісії оригінал заявки, свідоцтво про народження,
медичний страховий поліс.

Технічна нарада з представниками команд проводитиметься о 17.00 годині.
Контактний телефон/факс (044) 405-12-73; .276-61-22, по проживанню за тел.(0652)
27-89-66 Кримське республіканське відділення з фізичного виховання та спорту Комітету.
8. Заявочний лист (заявка)

Логотип спортивної організації
Назва, дата, місце проведення змагань
Команда: область,місто ДЮСШ, СДЮШОР
№

Стартовий
помер
учасника

Прізвище,
ім*я
спортсмена

Дата
народження

Вид
програми

Розряд

ФСТ

1

І55

Іванов Іван

08.10.1997

100 м

КМС

освіта

ДЮСШ,
СДЮШОР
Київ
СДЮ Ш ОР
№6

Прізвище,
ініціали
тренера
Петров І.І

Представник команди________________ _____________________
Тренери____________________________________________________
(Прізвище,ініціали,особистий підпис)

До змагань допущ ено_______________________________________ учасників
( Літерами, прописом)

Л ікар __________________________________________

Печатка лікарського закладу

Керівник спортивної організації______________________________________
( прізвище і ініціали, підпис)

Печатка організації

Оргкомітет:

(підпис)
(підпис)
(підпис)

Віза
лікаря

