
Міністерство освіти і науки України  
ХI літня Універсіада України з легкої атлетики 

м. Ялта. НСБ «Авангард» 

Регламент змагань. 
1. Термін і місце проведення змагань.  
Змагання проводяться 17 – 19 травня  2013 року в м. Ялта на 

стадіоні УСБ «Авангард» 
 Організаційний делегат МОНу   Олена Грищенко 

Технічний делегат     Микола Гудим 
Керівник змагань     Сергій Плохий 

 Головний секретар     Олена Журавльова 
2. Учасники. Командна та особиста першість. 

Змагання проводяться згідно Положення про ХІІ універсіаду  України. 
У змаганнях беруть участь збірні команди обласних управлінь складені 

зі студентів ВНЗ ІІІ – ІV р. а., випускників ВНЗ 2012 року, аспірантів і 
магістрантів ВНЗ АР Крим, областей України, м. Києва, м. Севастополя. 

3. Допуск учасників. Технічні заявки.  
. Комісія з допуску команд і учасників до  змагань та прийому 
технічних заявок  працює у приміщені  стадіону УСБ «Авангард» 16 
травня з 09.00 до 16.00. 

Технічна заявка за формою, яка визначена Положенням про 
змагання. 
 Стартові номери учасників кожної команд повинні 
відповідати визначеним в Положенні про змагання номерам для 
кожної області. 

4. Технічна нарада. 
 Технічна нарада по проведенню змагань відбудеться 16 травня о 
17.00 в підтрибунному приміщенні УСБ «Авангард» 

В технічній нараді мають право брати участь  тільки один офіційний  
представник та один тренер від делегацій. По закінченні змагань кожного 
дня буде проводитись нарада представників команд з членами головної 
суддівської колегії. 

5. Розминка. Контроль і реєстрація учасників. 
 Проведення розминки перед змаганням на центральній спортивній 
арені в місцях проведення дисциплін програми, а також на фінішній 
прямій - 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 початку змагань 
в бігових дисциплінах з бар’єрами за 15 хвилин до початку змагань 
в стрибках та метаннях - за 20 хвилин до початку змагань, в 

кваліфікації за 30 хвилин 
 (у стрибках з жердиною - за 40 хв.). 
 Вихід учасників до місць  змагань після реєстрації і контролю - під 

керівництвом суддівської бригади. 



6. Порядок на місцях проведення змагань. 
Для учасників, тренерів, керівників команд, особам обслуговуючого 

персоналу і іншим особам команд визначені місця на трибунах стадіону. 
 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 виносити до місць змагань 
спортивні сумки, пакети, інші предмети з рекламними надписами, а також 
користуватись будь-якою радіоапаратурою. 

7. Проведення змагань 
У бігових видах 100,200,400,110з/б,100з/б,400 з/б-у 2 кола, вихід до 
фіналу за часом 
Кваліфікаційні нормативи: 
 Стрибки у довжину:  Жінки – 6 м 10 см Чоловіки – 7м 30 см 
 Стрибки у висоту:  Жінки – 175   Чоловіки – 200 
 Метання диску :   Жінки – 47,00   Чоловіки -  49,00 

 Порядок підйому планки у змаганнях зі стрибків  

Жінки 

Висота 
фінал 

170 до 180 по 5см далі по 3см 

Жердина 3.00   по 10см 

Чоловіки 

Висота 
фінал 

190 до 220 по 5см, 223,  226 
далі по 2см 

Жердина 400 до  4.80 по 20см далі по 
10см 

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 і 
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 стадіону; 

 випуск і видача кожній делегації підсумкових протоколів на 
електронних носіях 

9. Урочисті церемонії. 
 Урочисте відкриття змагань відбудеться 17 липня 15.30. 
В урочистому відкритті змагань беруть участь делегації у такому складі : 
5 спортсменів. 
 Нагородження переможців проводиться згідно розкладу після 
закінчення кожного виду. 

Міністерство освіти і науки України та суддівська колегія 
змагань бажають керівникам команд, тренерам, та учасникам 
змагань великих спортивних успіхів, міцних,дружніх відносин 
ділових контактів і взаємоповаги. 


