Державна служба молоді та спорту України
Комітет фізичного виховання та спорту МОНМСУ
ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ
Чемпіонат України серед ДЮСШ,СДЮШОР з 4-борствва.
2000-2001 р.н.
м. Іллічівськ Одеська область
РЕГЛАМЕНТ ЗМАГАНЬ

1. Термін і місце проведення змагань. Змагання проводяться 8-10 травня
2013 року у м. Іллічівськ Одеська область стадіон «Шкільний». Покриття бігових
доріжок і секторів для стрибків – MONDO.
2. Офіційні особи на змаганнях.
Організаційні
Белоног Юрій
делегати ФЛАУ

Технічний
делегат ФЛАУ

Малютін Микола

Вікторович
Головний секретар Ірина
Скараєва

Керівник змагань - Петренко
Олександр
Федорович
Апельжурі
Бондарев М.К Кацман В.Я. Малютін М.В.

3. Учасники. Особиста та командна першість. В змаганнях беруть участь
команди СДЮСШОР, ДЮСШ України, складу яких входять юнаки і дівчата 2000
року народження та молодші.
Чисельний склад команди – 8 учасників( 4дівчат +4 хлопців) та 1 тренерпредставник.
Кожний учасник може брати участь юнаки: 60м,стрибки в довжину з розбігу,
метання т\мяча, біг 600м. Дівчата: 60м,стрибки в довжину з розбігу,метання
т/м’яча,біг 500м.
Стартові номери учасників повинні суворо відповідати визначеним номерам
у заявочному листі. Невідповідність номерів призводить до дискваліфікації
учасника.
Командна першість визначається наступною системою нарахування очок:
3 кращих результатів у юнаків і 3 кращих результатів у дівчат. 6 кращих сум
набраних учасниками в багатоборстві.

До командного заліку СДЮСШОР та ДЮСШ враховується 6 кращих результатів.
4. Технічні заявки. Прийом кінцевих Технічних заявок проводиться
8.05 - з 9.00 до 15.00
5.Технічна нарада. Технічна нарада проводиться 8 травня 16.00 в секретаріаті
змагань. В технічній нараді має право брати участь лише один представник від
кожної команди.
6. Розминка. Контроль і реєстрація учасників. Учасникам категорично
забороняється проводити розминку на біговій доріжці в секторі з бігу 60м,
виносити до місць проведення змагань спортивні сумки, пакети, інші предмети з
рекламними надписами, користуватися будь-якою електронною апаратурою.
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Кожний учасник перед початком змагання у заявленій дисципліні програми у
кожному колі змагань повинен пройти реєстрацію і контроль спортивного одягу і
взуття на контрольному пункті, що розташований поза овальною біговою
доріжкою в зоні старту бігу на 60 м,
Реєстрація учасників і контроль одягу та взуття закінчується:
- в бігових дисциплінах - за 15 хв до старту.
-в стрибках за 15 хв до початку змагання
Вихід учасників до місць змагань - під керівництвом суддівської бригади
Урочисті церемонії
Відкриття змагань відбудеться 8 травня о 18.00.(зош-4 м Іллічівська)В ньому
беруть участь делегації ДЮСШ,СДЮШОР.
Нагородження переможців і призерів Нагородження переможця і призерів
змагань за Правилами вважається закінченням участі спортсмена в даній
дисципліні програми.
Нехтування нагородженням призводить до дискваліфікації.
Урочисте закриття змагань. В ньому беруть участь переможці і призери в
дисциплінах програми і в багатоборстві. 10травня в 13.00 на
«Шкільному» стадіоні.
10. Інформація на змаганнях
Інформація на змагання здійснюється в таких формах :
- Представлення стартових протоколів з кожної дисципліни програми на
інформаційних щитах в зоні контролю та реєстрації учасників
- Вивіска копій робочих протоколів з результатами учасників в кожній дисципліні
по закінченню кожного кола змагань на інформаційних щитах.
- Інформація про змагання по аудіо системи «Шкільного» стадіону.
- Видача кожній делегації особистого рахунку результатів учасників, протоколу
командної першості, а також підсумкових протоколів в електронному варіанті (за
умови надання особистого диску або флешки). 10травня в 14.00
Суддівська колегія юнацького чемпіонату України бажає всім учасникам
змагань великих спортивних успіхів, дружніх відносин, взаємоповаги !
Організаційний комітет.
Головна суддівська колегія
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