1. Регламент про проведення чемпіонату України серед юнаків 1996 р.н. та молодші (далі – регламент)
складено з урахуванням:
 Статутів та Регламентів Міжнародної Асоціації легкоатлетичних федерацій (далі- ІААФ), Європейської
Асоціації легкої атлетики (далі-ЄАА), Федерації легкої атлетики України (далі - ФЛАУ).
 Правил змагань з легкої атлетики, затверджених конгресом ІААФ 2011 року.
2.Змагання за регламентом спрямовані на вирішення наступних завдань:
 подальший розвиток легкої атлетики в державі і залучення населення, в першу чергу учнівської молоді,
до регулярних занять легкою атлетикою;
 підвищення якості та ефективності роботи територіальних органів виконавчої влади з фізичної
культури та спорту та осередків ФЛАУ, підведення підсумків їх діяльності з підготовки спортивного
резерву, оцінки роботи спортивних організацій, спортивних шкіл та спеціалізованих навчальних
закладів спортивного профілю з розвитку легкої атлетики.
 виявлення та відбір кращих спортсменів до складу збірних команд України для участі у Чемпіонатах
світу, чемпіонатах Європи, Кубках Європи та інших міжнародних змаганнях;
 посилення пропаганди легкої атлетики, як важливого засобу виховання та залучення глядачів на
змагання.
3. Місця і терміни проведення змагань.
 м. Ялта. Дата - 27.09.13-30.09.13. День приїзду є офіційним днем змагань.

День приїзду 27.09.13
4. Керівництво проведенням змагань.
 Мінмолодьспорту за поданням ФЛАУ затверджує керівні органи змагань відповідним наказом.
 ФЛАУ призначає керівні органи змагань, здійснює допуск учасників, проводить змагання у
відповідності до вимог ІААФ.
 Контроль за виконанням здійснює Мінмолодьспорт.
 Безпосереднє проведення змагань здійснюється Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АР Крим
спільно з федерацією АР Крим. Вищезазначені організації виконують підготовчу роботу з організації
та проведення змагань, прийому та розміщення учасників, ведуть розрахунки з витрат пов’язаних з
проведенням змагань..
 Відповідальність за підготовку та проведення змагань, за дотримання Правил ІААФ на змаганнях, а
також за звітність покладається на Технічного і Організаційного делегатів ФЛАУ та Керівника змагань,
призначених за поданням Виконавчого комітету ФЛАУ та наказом Мінмолодьспорту.
5. Учасники змагань.
Учасники змагань є збірні команди областей та ДЮСШ, СДЮШОР
Чисельний склад команди областей необмежений, СДЮШОР, ДЮСШ– 10 учасників.
 Квота на розміщення – 170 спортсменів згідно виступу команд на чемпіонаті України серед
юнаків 1996 р.н. та молодше у 2012 році.
№

Регіон

СДЮШОР

Квота на
розміщення

1

м.Київ

СДЮШОР м.Києва "У"

10

2

Запорізька

СДЮШОР "Металург" Зпр

10

3

Київська

СДЮШОР "Колос" К.о.

10

4

Дніпропетровська

СДЮШОР №3 Днп

10

5

Донецька

СДЮШОР №8 ім.С.Бубки

10

№ з/с

Регіон

ДЮСШ

Квота на
розміщення

1

Харківська

КЗ "КДЮСШ м.Харків

10

2

АР Крим

ДЮСШ м. Саки

10

3

Сумська

ОДЮСШ м.Суми

10

4

Харківська

КЗ КДЮСШ "ХТЗ"

10

5

Вінницька

ДЮСШ м. Козятин

10

Квота на
розміщення

Регіон

Квота на
розміщення

Житомирська

7

Івано-Франкiвська

3

Кіровоградська

7

Одеська

3

Волинська

6

Луганська

3

Регіон

Чернiгiвська

5

Черкаська

3

Хмельницька

5

Полтавська

3

Львiвська

4

Херсонська

3

Тернопільська

4

Чернiвецька

2

Рiвненська

4

Закарпатська

2

Миколаївська

4

м.Севастополь

2

До участі у змаганнях поза каотою допускаються додатково спортсмени, які заявлені від команд
АР Крим, областей України, м.м Києва, Севастополя, спортклубів, спортивних шкіл, спеціалізованих
навчальних закладів спортивного профілю, відомств, ФСТ
Примітка: розміщення учасників команд поза квотою – тільки шляхом узгодження з оргкомітетом
змагань, без узгодження - розміщення самостійне








З відрядження учасників, тренерів і представників (керівників) команд на змагання (проїзд до місця
змагань і місця проживання, добові в дорозі і харчування в дні змагань), а також розміщення в готелях
учасників поза визначеною квотою – структурні підрозділи з фізичної культури та спорту АР Крим,
облдержадміністрацій, м. Києва там. Севастополя, або інші організації, що направляють команди чи
окремих спортсменів на змагання.
З питань забезпечення суддівства змагань (підготовка, відбір, призначення суддів відповідних
кваліфікаційних категорій), програмного забезпечення обробки результатів змагань, технічного
забезпечення «он-лайн» (в режимі реального часу), випуску підсумкової інформації про змагання,
розміщення інформації про змагання на сайті ФЛАУ, надання інформації міжнародним статистикам
ЄАА, ІААФ - Федерація легкої атлетики України.
Консолідований залік застосовується згідно Порядку встановлення консолідованого заліку організаціям
фізкультурно-спортивної спрямованості, затвердженого наказом Міністерства України у справах сім'ї,
молоді та спорту від 14.03.2006 р., №753, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.08.2006 р.
за №940/12814.
Результати учасників команди спортивного клубу, спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих
навчальних закладів спортивного профілю, враховуються до командного заліку збірної команди
Відповідальність за стан здоров’я учасників змагань несуть медичні установи за місцем проживання,
які дали дозвіл спортсменам для участі у змаганнях, а також організації, які направляють команди чи
окремих спортсменів на змагання. Кожний учасник повинен мати страховку на строк проведення
змагань.

6. Характер заходу:
 Змагання особисто-командні.
7. Визначення особистої і командної першості.
 Особиста першість у кожній дисципліні програми визначається у відповідності до Правил ІААФ.
Командний залік визначається загальною сумою очок 25 залікових результатів кожної команди.
 У естафетному бігу команда отримує очки відповідно до зайнятого місця (додатково до визначеної
кількості заліків). На кожну дисципліну програми можна заявляти необмежене число учасників
(в окремих дисциплінах естафетного бігу бере участь одна команда від одного регіону). Кожен
учасник має право брати участь у необмеженій кількості дисциплін програми. У випадку, коли учасник
бере участь у декількох дисциплінах програми, до командного заліку враховується лише один його
кращий результат. У випадку, коли учасник бере участь у декількох дисциплінах програми, включаючи



естафетний біг, до командного заліку враховується один його кращий результат та один кращий
результат у естафетному бігу (в цьому випадку очки нараховуються до особистого рахунку відповідних
команд - окремий учасник естафетної команди отримує 1/4 частину очок).
На кожну дисципліну програми можна заявляти необмежене число учасників, кожний учасник має
право брати участь у необмеженій кількості дисциплін програми. У випадку, коли учасник бере участь
у декількох дисциплінах програми, до командного заліку враховується лише один його кращий
результат.

Таблиця нарахування очок до командного заліку при проведенні чемпіонатів та кубків України
Зайняті
місця
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ЧЕМПІОНАТИ та КОМАНДНІЧЕМПІОНАТИ
УКРАЇНИТА

ЧЕМПІОНАТИ таКОМАНДНІ
ЧЕМПІОНАТИ УКРАЇНИТА

Зайняті
місця
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

серед юнаків
30
26
23
21
20
19
18
17
16
15
14
13

серед юнаків
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Таблиця нарахування заохочувальних очок до командного заліку при проведенні чемпіонатів та
кубків України

Заохочувальні очки
За встановлення
рекорду України

За перевищення розрядних нормативів
МСМКУ

МСУ

КМСУ

15

5

Дорослі, молодь
Юніори

100
80

60

Юнаки

30

30

І розряд
-

10
5
20
 Заохочувальні очки нараховуються незалежно від кола змагань.
 Заохочувальні очки за встановлення рекорду та заохочувальні очки за перевищення розрядних
нормативів нараховуються окремо.
 Якщо на одних змаганнях спортсмен декілька разів перевищив рекорд, очки нараховуються за кожний
рекорд.
 Якщо на одних змаганнях спортсмен декілька разів перевищив розрядний норматив, очки
нараховуються один раз, за кращий розрядний норматив.
 На чемпіонатах та кубках України серед молоді і дорослих спортсменів очки нараховуються при умові
виконання першого спортивного розряду.
 У зв’язку з відсутністю нормативів МСУ,МСМКУ для юнаків та юніорів з бар’єрного бігу та метань,
при нарахуванні додаткових очок, дозволяється використовувати нормативи для дорослих.спортсменів
 Протести розглядаються відповідно до Правил ІААФ.
 Офіційний представник команди має право опротестувати результати командної першості в продовж 30
хвилин з моменту вручення йому протоколів командного заліку кожної команди. По закінченню
зазначеного терміну результати змагань визнаються остаточно офіційними, а змагання такими, що
завершилися.
 Результати учасників команд СДЮШОР, ДЮСШ враховуються до командного заліку збірної команди
області (кількість залікових результатів для збірної команди області–25 для команди СДЮШОР,
ДЮСШ–9.

8. Програма змагань:
 Дівчата – біг на 100м ,200м,400м,800м,1500м, 3000м, 100м з/б, 400м з/б, 2000мз/п, с/ходьба 5000м,
стрибки у висоту, з жердиною, довжину, потрійним, штовхання ядра, метання диску,молота,спису,
7-борство (біг на 100 з/б, стрибок у довжину ,штовхання ядра,стрибок у висоту,біг на 200 м,
метання списа, бігна800м- в два дня), естафета100х200х300х400.
 юнаки-біг на 100м,200м,400м,800м,1500м,3000м,110м з/б, 400м з/б, 2000мз/п,с/ходьба 10000м,



стрибки у висоту,з жердиною, довжину,потрійним, штовхання ядра, метання диску,молота,спису,
8-борство (біг на 100 з/б, стрибок у довжину, штовхання ядра, біг 400м, біг 110 м з/б, стрибок у
висоту, метання списа, біг на1000м в два дня), естафета100х200х300х400.
Естафета комбінована (юнаки або дівчата) від ДЮСШ, СДЮШОР, або території

9. Безпека та підготовка місць проведення заходу.
 Безпека та підготовка місць проведення змагань здійснюється організаторами чемпіонату згідно
міжнародних правил ІААФ.
 Відповідальність за стан здоров’я учасників змагань несуть медичні установи за місцем проживання,
які дали дозвіл спортсменам на участь у змаганнях, а також організації, які направляють команди чи
окремих спортсменів на змагання. Кожний учасник повинен мати страховий поліс на термін
проведення змагань.
10. Допінг-контроль.
• На всіх змаганнях Національним Антидопінговим Центром, здійснюється допінг-контроль. Учасники,
яким буде вручено повідомлення для проходження допінг-контролю, протягом 1 години з моменту
вручення повідомлення повинні прибути до допінгової комісії змагань.
11. Нагородження.
 Команди, які посіли 1-е; 2-е; 3-є місця,нагороджуються дипломами Мінмолодьспорту..
 Учасники, які посіли 1-е, 2-е; 3-є місця у кожній спортивній дисципліні на чемпіонатах України,
нагороджуються дипломами та медалями.

12. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників.
Витрати щодо матеріального забезпечення спортивних заходів несуть:
 З підготовки й проведення змагань, передбачених Єдиним календарним планом, у тому числі витрати
на оренду спортивної бази, оренду спортінвентарю та обладнання, розміщення учасників команд у
відповідності до визначеної для кожного конкретного змагання квоти згідно п.5, оплату суддівства,
відрядження суддів (проїзд до місця проведення змагань і місця проживання, добові в дорозі,
розміщення в готелях, харчування), нагородження переможців та призерів змагань, медичне
забезпечення, автотранспортні послуги, виготовлення афіші, придбання канцтоварів Мінмолодьспорту в межах відповідного бюджетного призначення за окремим кошторисом.
 З відрядження учасників, тренерів і представників (керівників) команд на змагання (проїзд до місця
змагань і місця проживання, добові в дорозі і харчування в дні змагань), а також розміщення в готелях
учасників поза визначеною квотою – структурні підрозділи з фізичної культури та спорту АР Крим,
облдержадміністрацій, м. Києва там. Севастополя, або інші організації, що направляють команди чи
окремих спортсменів на змагання.
 З питань забезпечення суддівства змагань (підготовка, відбір, призначення суддів відповідних
кваліфікаційних категорій), програмного забезпечення обробки результатів змагань, технічного
забезпечення «он-лайн» (в режимі реального часу), випуску підсумкової інформації про змагання,
розміщення інформації про змагання на сайті ФЛАУ, надання інформації міжнародним статистикам
ЄАА, ІААФ - Федерація легкої атлетики України.
13.

Термін та умови подання заявок.
•
За 10 днів до терміну проведення змагання, визначеного Єдиним календарним планом,
команди – учасники надсилають електронною поштою до оргкомітету змагань попередню заявку,
згідно нижче зазначеного зразку, а також інформацію про чисельний склад учасників (жінок,
чоловіків, тренерів, інших осіб.). Кінцева заявка надсилається електронною поштою до Оргкомітету
змагань за 3 дні до початку змагань.
•
Приїзд представників команд - за два дні до початку змагань (відрядження представників
команд - за рахунок відряджуючих організацій). Представники команд надають до мандатної комісії
оригінал заявки та ксерокопії паспортів (свідоцтв про народження). В разі виникненні питань щодо
належності учасника змагань до області (регіону), обов’язково надається членський квиток ФЛАУ. При
відсутності прізвища спортсмена у електронній базі даних ФЛАУ – обов’язково надається оригінал
паспорту (свідоцтва) та членський квиток ФЛАУ.
•
У день приїзду мандатна комісія працює з 10.00 до 14.00 лише для остаточних уточнень
заявок.
•
До заявки, перезаявки, додаткові заявки на інші дисципліни програми після 14.00 годин дня
приїзду не приймаються. Можлива відмова від участі у відповідній дисципліні (корекція стартового
протоколу) при умові попередньої письмової заяви від офіційного представника команди за 24 години
до початку змагання.
•
Технічна нарада проводитиметься о 17.00 в день приїзду.
•
Організаціям, які не надіслали попередню або кінцеву заявки, квоти на розміщення не
надаються. Допуск такої команди дозволяється лише за умови надання офіційного листа від керівника

спортивної організації, що направляє на змагання, та керівника обласної (регіональної) федерації про
причини своєчасного ненадання заявок.

Контакти відділу організації та проведення змагань ФЛАУ :02140, Київ, вул. Бориса Гмирі,
буд. 2. Телефон/факс: (044) 220 20 85; 220 20 86.
е-mail: ifilenko@flau.org.uaСайт:
uaf
14. Заявочний лист (заявка).
Форма заявочного листа (заявки):
Логотип спортивної організації
Назва, дата, місце проведення змагання
Команда: область ( регіон), ФСТ, ДЮСШ,СДЮШОР,УФК, УОР, ШВСМ

№

Стартовий Прізвище, ім’я
номер
спортсмена
учасника

Дата
Дисципліна
народжен програми
ня

Кращий
результ.
2013 р.

Розряд

ФСТ ДЮСШ
СДЮШОР

УОР,
УФК

ШВСМ

Прізвищ.
ініціали
тренера

Візалік
аря

Представник команди
Тренери
............................................................................................................................................................................
(прізвище, ім’я. Особистий підпис )
До
змагань
допущено
…………………………………………………………………………………………………учасників.
(літерами, прописом )

Лікар_______________________________
Печатка лікарського закладу
(Прізвище, ініціали. Особистий підпис )
Керівник спортивної організації, що направляє на
Президент Федерації легкої атлетики області (регіону)
змагання
Печатка
Особистий підпис
Печатка
Особистий підпис
•
Заявочний лист команди без підпису керівника спортивної організації та керівника регіональної
федерації, що направляє на змагання, та печаток зазначених організацій, вважається недійсним.
•
У відповідності до Правил ІААФ (Правило 143.7, 143.8, 143.9) кожен учасник повинен мати два
стартових номера (один номер у стрибках у висоту та з жердиною), що відповідають його
стартовому номеру в заявочному листі команди.
•
Колір спортивної форми учасників змагань (майка) повинен бути однаковий як попереду, так і
ззаду.( правило 143.1)
•
Згідно контракту ФЛАУ - «Самсунг», на всіх всеукраїнських змаганнях, до 31 грудня 2013
року, стартові номери учасників повинні бути єдиного, затвердженого формату з логотипом
«Самсунг». Стартові номери збірні команди областей (регіонів) отримали під час проведення І
етапу Кубку України в м. Ялті (29.05-01.06.2011) та чемпіонату України серед юніорів в м.
Донецьку (14-17.06.2011), Чемпіонату України серед ДЮСШ, СДЮШОР ( 26-29.09. 2012 р)
згідно діапазонів для кожного регіону.
15. Підсумкові протоколи.
•
Підсумкові протоколи змагань надаються у електронному вигляді до офісу ФЛАУ он-лайн після
закінчення змагань за адресою:ifilenko@flau.org.ua. У печатному вигляді (3 екземпл.) надаються до
офісу Федерації легкої атлетики України протягом 3 днів після закінчення останнього дня
змагання. Розповсюджені ФЛАУ підсумкові протоколи змагань у печатному або електронному
вигляді є офіційними підсумковими документами змагань.
•
Результати змагань надаються офіційним статистикам ЄАА, ІААФ он-лайн .
•
Підсумкові протоколи підписує технічний делегат та головний секретар змагань.
•
Представники команд протягом 2-х годин після закінчення програми змагань отримують підсумкові
особисті рахунки команд, завірені технічним делегатом, головним секретарем змагань та печаткою
організації, що проводить змагання, а також (за бажанням офіційного представника команди)
повний підсумковий протокол змагань у електронному вигляді.
16. Звіт про змагання.
•
За підсумками змагання Техделегат складає звіт про підготовку та проведення змагання та
направляють його до офісу ФЛАУ протягом 3 днів після закінчення останнього дня змагання.
17. Зміни та доповнення до регламенту.
•
У випадках будь-яких змін і доповнень до регламенту організаціям, які братимуть участь у
змаганнях, будуть надіслані відповідні повідомлення.
Контакти:



Оргделегат: Білуха Наталія В'ячеславівна (050) 3241534.Керівник змагань: Плохой Сергій Іванович.
Тех.делегат: Гудим Микола Павлович(099) 9349252

Заявки на участь у чемпіонаті України надсилати:
Головний секретар: Нікітенко Ольга Ісаківна. bertik@voliacable.com



Примітка: розміщення учасників команд поза квотою – тільки шляхом узгодження з
оргкомітетом змагань,без узгодження - розміщення самостійне.

Регламент є офіційним викликом на змагання.

