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РЕГЛАМЕНТ 

проведення Чемпіонату України з бігу на 100 км. 

23.05 - 24.05.2014 (легка атлетика) 

 
Регламент  проведення Чемпіонату України з бігу на 100 км (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 2013 року. 

1. Цілі і завдання заходу: 

 подальший розвиток легкої атлетики в державі і залучення населення до регулярних занять легкою 

атлетикою; 

 підвищення якості та ефективності роботи територіальних органів виконавчої влади з фізичної 

культури та спорту і 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 міжнародних 

змаганнях; 

 пропаганда легкої атлетики. 

2.  Строки і місце проведення заходу. 

 24.05.2014 року, м. Вишгород  Київська область 

  День приїзду  23.05.14 р.  День приїзду є офіційним днем змагань. 

 Проїзд з міста  Києва: 

 від станції метро «Героїв Дніпра» маршруткою № 397 до зупинки  «вулиця  Шолуденко» в місті 

Вишгороде; 

 від площі Тараса Шевченко маршруткою № 398 до зупинки « вулиця  Шолуденко» в  місті 

Вишгороде. 

3. Організація та керівництво проведенням заходу. 

 Загальне керівництво проведенням змагань, здійснює марафон клуб «Київ-42195». Вищезазначена 

організація виконує підготовчу роботу з організації та проведення змагань, прийому та розміщення 

учасників, ведуть розрахунки за витрати, пов’язані з проведенням змагань.    

4.  Учасники заходу. 

  До участі у змаганнях допускаються спортсмени громадяни України, які заявлені від команд областей  

України,  м. Києва, спортклубів, спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів спортивного 

профілю,  відомств, ФСТ. Атлети, члени іноземних ФЛА, допускаються до участі у змаганнях тільки за 

згодою ФЛАУ. 

Допуск до змагань відповідно до правил ІААФ (  правило 20; 21 п. 1,2,3) 

Чисельний склад команд областей та число учасників на виді -  не обмежений.  

5.  Характер заходу: 

 Змагання особисто-командні 

6.  Програма проведення змагань: 

        Чемпіонату України з бігу на 100 км. 

         Чоловіки,  чоловіки  молодь та жінки, жінки молодь – біг на 100 км. 

7. Безпека та підготовка місць проведення заходу. 

 Безпека та підготовка місць проведення  змагань  здійснюється організаторами чемпіонатів 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. 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів. 

 Командна першість Чемпіонату України з бігу на 100 км, визначається загальною сумою очок 4 

залікових результатів кожної команди ( 1 чол., 1 чол. молодь, 1 жін., 1 жін. молодь, ) за таблицями 

нарахування очок до командного заліку при проведенні чемпіонатів України.  

 Протести розглядаються відповідно до Правил ІААФ. 

 



 Консолідований залік застосовується згідно „Порядку встановлення консолідованого заліку 

організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості”, затвердженого Міністерством 14.03.2006 р., 

наказ №753, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.08.2006 за № 940/12814. 

Таблиця нарахування очок до командного заліку при проведенні чемпіонатів України 

 

 

Зайняті 

місця 

 

ЧЕМПІОНАТИ УКРАЇНИ 

серед дорослих 

та молоді 

1.  100 

2.  80 

3.  70 

4.  60 

5.  50 

6.  40 

7.  30 

8.  25 

9.  20 

10.  15 

11.  10 

12.  5 

 

Таблиця нарахування заохочувальних очок до командного заліку при проведенні чемпіонатів 

України 

 

 Заохочувальні очки за встановлення рекорду та заохочувальні очки за перевищення розрядних  

нормативів додаються до отриманих очок командного заліку.  

 Спортсмени, які посіли 1-е, 2-е; 3-є місця нагороджуються у кожній спортивній дисципліні. 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення  учасників. 

 Відрядження спортсменів тренерів і представників (керівників) команд на змагання (проїзд до місця 

змагань і місця проживання, добові в дорозі і харчування в дні змагань, розміщення в готелях) - за 

рахунок організацій, що відряджають.  

 Федерація легкої атлетики України  випуск підсумкової інформації про змагання, розміщення 

інформації про змагання на сайті ФЛАУ, надання інформації міжнародним статистикам ЄАА, ІААФ. 

10.     Строки та порядок подання заявок на участь у заході.  

• До 14.05.2014 року, перед проведенням Чемпіонату України з бігу на 100 км 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 до 21.05.2014 року. У разі 

порушення строків або не надання попередньої або кінцевої заявки до Оргкомітету змагань в 

зазначені терміни, команди та спортсмени, які не надали таких заявок до змагань не 

допускаються. 

• Розміщення спортсменів, тренерів, та представників команд, проводиться за попереднім узгодженням з 

оргделегатом змагань. У разі неузгодження з оргделегатом кількості осіб від області та місця їх 

проживання під час змагань, команди будуть розміщені по залишковому принципу. 

• Приїзд представників команд - 23.05.2014 року (відрядження представників команд -  за рахунок 

відряджуючих організацій). Представники команд надають до секретаріату змагань оригінал 

заявки,  ксерокопії паспортів  (свідоцтв про народження) та копію реєстру сплати членських 

внесків завірену печаткою ФЛА. При відсутності прізвища спортсмена у електронній базі даних 

ФЛАУ – обов’язково надається оригінал паспорту (свідоцтва). Для розміщення спортсменів у 

готелях, представники команд повинні обов’язково надати оргделегату копію наказу про 

відрядження з поіменним списком, завірений мокрою печаткою. 

• У день приїзду 23.05.2014 року секретаріат змагань працює з 10.00 до 14.00 лише для  остаточних 

уточнень заявок. 

• Можлива відмова від участі у відповідній дисципліні (корекція стартового протоколу) при умові 

попередньої письмової заяви від офіційного представника команди до 24.05.2014 року. 

• Технічна нарада проводитиметься 23.05.2014 о 17.00. 

 Заохочувальні очки 
За встановлення 

рекорду України 

За перевищення розрядних нормативів 

МСМКУ МСУ КМСУ І розряд 

Дорослі, молодь 100 - - - - 



• Допуск організаціям, які не надіслали попередню або кінцеву заявки 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  

11. Допінг-контроль. 

•   На всіх змаганнях, згідно графіку роботи Національного Антидопінгового Центру, 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. 

12.  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 

номер 

учасника 

Прізвище, ім’я 
спортсмена 

Дата 
народжен

ня 

Дисципліна 
програми 

Кращий 
результ. 

 2013 р. 

Розряд ФС
Т 

 

ДЮСШ 
СДЮШОР 

 

УОР, 
УФК 

ШВСМ Прізвищ. 
ініціали 

тренера 

Віза 
лікаря 

 

             

 

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 

змагання 

Печатка                 Особистий підпис 

Президент Федерації легкої атлетики області (регіону) 

 

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,  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)    

13. 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. 

14. Звіт про змагання. 

• За підсумками змагання Техделегат складає звіт про підготовку та проведення змагання та 

направляють його до офісу ФЛАУ до27.05.2014 року. 

15. 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: info@42195.kiev.ua 
+38(093)-00-42195 

И.о. директора ультрамарафона: Максим Ковтун. 
kovtun@42195.kiev.ua 

 

 Регламент є офіційним викликом на змагання.  
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