8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів.
 Протести розглядаються відповідно до Правил ІААФ.
 Консолідований залік застосовується згідно „Порядку встановлення консолідованого заліку»,
затвердженого Міністерством 16.06.2014 р. та протокол комісії від 22.12.2014 р.
 Спортсмени, які посіли 1-е, 2-е, 3-є місця нагороджуються дипломами.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників.
 Відрядження суддів та тренерів Мінмолодьспорту на змагання (проїзд до місця змагань та зворотно,
проживання, добові в дорозі і харчування в дні змагань) - Мінмолодьспорт в межах відповідного
бюджетного призначення за окремим кошторисом.
 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.
 Організатори забезпечують : напої та вегетаріанське гаряче харчування під час змагань (4-разове
харчування на добу), базове медичне обслуговування та масаж, місце для розміщення палатки.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході.
 До 15.06.2015 року, перед проведенням Чемпіонату України з легкої атлетики (48 годинний біг) команди
учасники надсилають електронною поштою до оргкомітету змагань попередню заявку, згідно нижче
зазначеного зразку.
 У день приїзду 26.06.2015 року секретаріат змагань працює з 09.00 до 11.00 години.
 Учасники змагань самостійно вирішують питання ночівлі до та після змагань. Загальні рекомендації мати
при собі палатку, ліхтарик, набір для душу, спальний мішок, дощовик.
 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: ikhropach@flau.org.ua Сайт:www.uaf.org.ua
11. Допінг-контроль.
 На всіх змаганнях, згідно графіку роботи Національного Антидопінгового Центру, здійснюється допінгконтроль. 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 Прізвище, ім’я
номер
спортсмена
учасника

Дата
народжен
ня

Дисципліна
програми

Розряд

ФСТ

ШВСМ, спортклуб

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.

13. Підсумкові протоколи.
•
Підсумкові протоколи змагань надаються у електронному вигляді до офісу ФЛАУ он-лайн після
закінчення змагань за адресою: ikhropach@flau.org.ua У печатному вигляді (1 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 однієї години після закінчення програми змагань отримують
підсумкові особисті рахунки команд, завірені технічним делегатом, головним секретарем змагань та
печаткою організації, що проводить змагання
14. Звіт про змагання.
•
За підсумками змагання Техделегат складає звіт про підготовку та проведення змагання та
направляють його до офісу ФЛАУ до 05.07.2015 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:
Оргделегат Мудрик Ігор: 0432572225 0678118023
Техделегат Іонов Валентин
Керівник змагань Глущук Наталія
Головний секретар Балацька Алла
Заявки на участь надсилати за адресою : www.races.org.ua

info@races.org.ua

Регламент є офіційним викликом на змагання.

