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1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
Метою та завданнями проведення змагань є:
- подальший розвиток легкої атлетики на території України шляхом залучення населення
до регулярних занять;
- підвищення якості й ефективності роботи спортивних осередків у підготовці спортивного
резерву;
- виявлення та відбору кращих спортсменів до складу збірних команд області та проведення
цілеспрямованої роботи з їх підготовки до участі у Всеукраїнських та міжнародних
змаганнях;
- зміцнення дружніх стосунків та обмін досвідом між тренерами і спортсменами з
Республіки Польща, Грузії, Литви, Молдови та регіонів України ;
- пропаганда легкої атлетики.
- утвердження статусу м. Львова як неформальної спортивної столиці України
2. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Змагання проводяться
20-21 грудня 2017 року у м. Львів вул. Клепарівська 39а, в
легкоатлетичному манежі НСБ ЛВС МОУ. День приїзду 20 грудня 2017 року є офіційним днем
змагань.

•

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ
Загальне керівництво проведенням змагань здійснює управління сім’ї, молоді та спорту
Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

• Безпосереднє проведенням змагань здійснюється ЛММГО СК «Легіон», Федерацією легкої
атлетики Львівської області та суддівською колегією.

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
• До участі у змаганнях допускаються спортсмени: чоловіки та жінки 2001 р. н. та старші .
• Чисельний склад команди та кількість учасників на кожен вид програми необмежений.
• Кожен учасник має право приймати участь в одному виді програми.

Змагання особисті

5. ХАРАКТЕР ЗАХОДУ

6. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ

Чоловіки ( 2001 р. н. та старші )
Біг: 150 м, 300 м, 600 м, 1000 м, 2000 м з/п
Жінки ( 2001 р .н. та старші )
Біг: 150 м, 300 м, 600 м, 1000 м, 2000 м з/п
Змагання з бігу на 150 м та 300 м проводяться в два кола.

•
•

7. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ
Безпека та підготовка місць проведення змагань покладається на ГО ФЛАЛО відповідно до

правил IAAF.
Відповідальність за стан 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. Кожен учасник повинен мати страховий поліс на термін
проведення змагань.

8. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ ПЕРШОСТІ НАГОРОДЖЕННЯ
• Спортсмени, які посіли 1-е, 2-е, та 3-е місця нагороджуються кубками, грамотами та
сувенірною продукцією.

• Переможці, які встановили рекорди змагань отримують грошову винагороду в розмірі
1000 грн.
РЕКОРДИ ЗМАГАНЬ:
Дисципліна

результат

Прізвище,
ім’я спортсмена

Дата та рік
народження

150 м
150 м
300 м
300 м
600 м
600 м

18,66
16,80
39,3
34,5
1.30,8
1.19,0

ШОСТАК МАРЯНА
СЕНЧУК ВІКТОР
КЛИМЮК КАТЕРИНА
ТИНДИК АНДРІЙ
КОЛЕСНИЧЕНКО ОЛЕНА
ДАНИЛЕНКО ДАНИЛО

24.10.2000
27.02.1997
02.06.1995
17.07.1987
03.06.1993
10.10.1994

1000 м
1000 м
2000 м з/п
2000 м з/п

2.53,6
2.24,6
7.03,30
5.47,20

МОЧУЛЬСЬКА ОРИСЯ
КИЦ ВОЛОДИМИР
ВАЩЕНКО МАРІЯ
РОСТИКУС РОМАН

23.06.1992
15.01.1987
11.06.1996
18.08.1991

область
Львівська
Тернопільська
Рівненська
Львівська
Рівненська
ДонецькаЧеркаська
Львівська
Київська
Чернігівська
Львівська

Дата
встановлення
рекорду
22.12.2016
22.12.2016
25.12.2014
27.12.2011
25.12.2014
25.12.2014
24.12.2015
25.12.2014
22.12.2016
22.12.2016

• Під час змагань результати буде фіксувати автоматизований хронометраж з системою
фотофінішу.
• Протести розглядаються відповідно до правил IAAF.

9. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДУ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

витрати з підготовки та проведення змагань несе управління сім’ї, молоді та спорту
Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та ЛММГО СК «Легіон».
витрати за встановлення рекордів турніру несе ЛММГО СК «Легіон».
Розміщення та харчування суддів та спортсменів «за запрошенням» відбувається в готелях мережі
«ДЖЕМ» за адресами: м. Львів: вул. Гнатюка, 6 та вул. Коперніка, 18а
.http://jam-hotel.com.ua/lviv/ Суддям та спортсменам за запрошенням із собою необхідно мати
копію ідентифікаційного коду платників податків.
Відрядження учасників, тренерів та представників команд на змагання (проїзд до місця змагань, і
місця проживання, добові в дорозі і харчування в дні змагань) за рахунок організацій, що
відряджають.

10. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У ЗАХОДІ
До 20:00 18.12.2017 року надіслати електронною поштою до оргкомітету змагань заявку,
відповідно до нижче зазначеного взірця. E-mail: olha_slisenko@ukr.net
У день приїзду 20.12.2017 року секретаріат змагань працює з 10.00 до 14.00 лише для
остаточного уточнення заявок та видачі стартових номерів за адресою: м. Львів,
вул. Клепарівська, 39а легкоатлетичний манеж НСБ ЛВС МОУ.
Під час мандатної комісії буде відбуватись видача стартових номерів.
Спортсмени виступають виключно під стартовими номерами організаторів змагань.
Проведення розминки у день змагань відбувається виключно на 5 поверсі манежу НСБ ЛВС
МОУ.
«Call-room» буде працювати на 5 поверсі манежу НСБ ЛВС МОУ, завершення реєстрації
учасників за 15 хв. до початку виду.

м. Львів
№з/
п

стать

ФОРМА ЗАЯВКА
від _________________________________________________________
на участь у _________________________________________________________________________
_____________ 2017 р.

При подачі заявок сортувати спортсменів за прізвишем тренера

Прізвище, ім’я

Дата та рік
народження

Дисципліна
програми

Домашня
адреса

Ідентифікаці
йний код

ДЮСШ,
СДЮШОР
УОР, УФК,
ШВСМ, ФСТ

ПІБ тренерів

Дозвіл лікаря

1
2
3
Тренер-представник:______________________________ Тренери ________________________________
До змагань допущено _______________________________ Лікар ________________________________
Керевник спортивної організації ______________________ Президент Федерації легкої атлетики (області) ______________________

Контакти:
Організаційний делегат: Тарнакіна Ольга Богданівна 097 990 79 64
Технічний делегат:
Нищименко Вячеслав Андрійович 066 8923924
Керівник змагань:
Павлось Руслан Мирославович 067 961 56 60
Головний секретар:
Павлось Ольга Олександрівна 067 98 88 532
З питань по спортсменах «за запрошенням» звертатися до Тарнакіна Віталія Вікторовича
тел: моб. +380 685056444

Заявки на участь у змаганнях надсилати: e-mail: olha_slisenko@ukr.net
Регламент є офіційним викликом на змагання

