РЕГЛАМЕНТ
ХІV Всеукраїнських змагань з легкоатлетичних метань
присвячених Дню визволення м. Києва
від фашистських загарбників
1. 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), федерації легкої атлетики м. Києва (далі - ФЛАК).
 Правил змагань з легкої атлетики, затверджених конгресом ІААФ 2018 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 ефективності роботи з патріотичного та фізичного виховання молоді, підведення
підсумків 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 збірних команд для участі у змаганнях;
 пропаганда легкої атлетики.
3. Місця і терміни проведення змагань.

 19 жовтня 2018 р, м. Київ , НСБ СДЮШОР № 6 вул. Академіка Туполєва, 22-Д,
(ядро, диск, спис).
 20 жовтня 2018 р, м. Київ, ДП ОНСЦ “ Конча-Заспа “ Столичне шосе, 19, (молот).

4. Керівництво проведенням змагань.
 ФЛАК затверджує керівні органи змагань відповідним наказом.
 ФЛАК призначає суддівську колегію належної кваліфікації, яка проводить змагання у відповідності до
вимог Правил ІААФ.
 Відповідальність за підготовку та проведення змагань, за дотриманням Правил ІААФ на змаганнях, а
також за звітність покладається на технічного та організаційного делегатів та керівника змагань.
5. Учасники змагань.

До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які заявлені від команд спортклубів, спортивних
шкіл, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, відомств, ФСТ .
Чисельний склад команд та число учасників в кожній дисципліні - необмежено.
6. Характер заходу:
Змагання особисті.
7. Програма змагань.
Метання: диска, молота, списа, штовхання ядра (юнаки 2003 р н і мол.; юнаки 2001 р.н і мол.; юніори;
дорослі).
8. Визначення особистої першості.
 Особиста першість у кожній дисципліні програми визначається у відповідності до Правил ІААФ.
 Протести розглядаються за Правилами ІААФ.



Змагання проводяться за формулою: всі спортсмени виконують по три спроби, а вісім
кращих у своїх вікових категоріях - мають виконати по четвертій додатковій спробі.

9. Безпека та підготовка місць змагань.
 Безпека та підготовка місць здійснюється організаторами згідно міжнародних правил ІААФ.



Відповідають за стан здоров’я спортсменів медичні установи за місцем проживання, які дали
дозвіл 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. Нагородження.
 Учасники, які посіли 1-е, 2-е; 3-є місця у кожній спортивній дисципліні нагороджуються дипломами.
11. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників.
 Витрати щодо матеріального забезпечення з підготовки та проведення змагань забезпечує Федерація
легкої атлетики м. Києва.
 А також: суддівство змагань (підготовка, відбір, призначення суддів відповідних кваліфікаційних
категорій), програмне забезпечення обробки результатів змагань, технічне забезпечення “он-лайн “
( в режимі реального часу), випуск підсумкової інформації про змагання, розміщення інформації про
змагання на сайті ФЛАК.
12.
•

Термін та умови подання заявок.
Попередні заявки надсилаються до 15.10.2018р. Кінцеві заявки подаються до секретаріату
змагань 19.10.2018 року до 10:00; 20.10.2018 року до 10:00 на місцях проведення

змагань.
13. Заявочний лист (заявка).
Форма заявочного листа (заявки):
Логотип спортивної організації
Назва, дата, місце проведення змагання
Команда: область ( регіон), ФСТ, ДЮСШ,СДЮШОР,УФК, УОР, ШВСМ

№

Прізвище, ім’я
спортсмена

Дата
народжен
ня

Дисципліна
програми

Стартовий Розр
номер
учасника

ФСТ

ДЮСШ,ШВСМ
СДЮШОР
УОР,УФК

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 , 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, встановленого ФЛАК зразка., 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).
14. Підсумкові протоколи.
•
Підсумкові протоколи змагань надаються у електронному вигляді до офісу ФЛАК після закінчення
змагань за адресою: fla-Kyiv org.ua. У друкованому вигляді (3 примірники.) надаються до офісу
ФЛАК протягом 3 днів після закінчення останнього дня змагання. Розповсюджені ФЛАК підсумкові
протоколи змагань у друкованому або електронному вигляді є офіційними документами змагань.
•
Ці протоколи підписує технічний делегат та головний секретар змагань.
15. Звіт про змагання.

•

Техделегат складає звіт про підготовку та проведення змагання і спрямовує його до офісу ФЛАК
до 26.10.2018 року.

16. Зміни та доповнення до регламенту.
•
У випадках будь-яких змін і доповнень до регламенту організаціям, які братимуть участь у змаганнях,
будуть надіслані відповідні повідомлення.
ГСК:
 Оргделегат: Світлана Миленька
 Технічний делегат: Юрій Кострицький, НС
 Керівник змагань: Дмитро Нікітенко, НС
 Технічний керівник:Віктор Герасименко
 Головний секретар: Ольга Нікітенко, НС
 Рефері зі штовхання ядра: Оксана Саволайнен Ік
 Рефері з метання молота : Марина Резанова, НС
 Рефері з метання диска: Світлана Зозуля, НС.
 Рефері з метання списа: Микола Гурневич, НС
 Апеляційне журі: Сергій Шкарников, Борис Рубанко Євген Резанов

Попередні заявки надсилати до 15.10.2018 р. Нікітенко Ользі Ісааківні

e-mail:nikitenko.bertik@gmail.com, т.ф.068 122 08 20

Департамент молоді та спорту виконавчого органу КМДА
Федерація легкої атлетики м. Києва

XIV Всеукраїнські змагання з легкоатлетичних метань
присвячені Дню визволення м. Києва від фашистських загарбників
19-20 жовтня 2018 р.

РОЗКЛАД ЗМАГАНЬ

Проект на 3 жовтня2018.р.

1 день – 19 жовтня, П'ЯТНИЦЯ
НСБ СДЮШОР №6 вул. Академіка Туполєва 22-Д

Штовхання ядра

Метання списа

.

Дівчата 2001-2002 р.р.н.

Ядро-3 кг.

Фінал

11:00

Дівчата 2001-2002 р.р.н.

Спис-500г

Фінал

Дівчата 2003-2004 р.р.н.

Ядро-3 кг.

Фінал

11:20

Дівчата 2003-2004 р.р.н.

Спис-500г

Фінал

Юнаки 2003-2004 р.р.н.

Ядро-4 кг.

Фінал

11:40

Юнаки 2003-2004 р.р.н.

Спис-600г

Фінал

Юнаки 2001-2002 р.р.н.

Ядро-5кг.

Фінал

12:10

Юнаки 2001-2002 р.р.н.

Спис-700г

Фінал

Юніорки 99-00р.н,
Жінки 98 та ст.
Юніори 1999-2000р.р.н.

Ядро-4 кг

Фінал

12:30

Ядро-6кг.

Фінал

12:50

Юніор. 99-00р.,
Жін. 98 та ст.
Юніори 1999-2000р.р.н.

Спис-600г Фінал

Чоловіки 1998 р.н. та старші

Ядро-7.260

Фінал

13:10

Чоловіки 1998 р.н. та старші Спис-800г Фінал

Ветерани

Спис-800г Фінал

Ветерани

Фінал

Нагородження: 13:30

Метання диска
Дівчата 2001-2002 р.р.н.

Диск-1кг

Фінал

13:30

Дівчата 2003-2004 р.р.н.

Диск-1кг

Фінал

14:00

Юнаки 2003-2004 р.р.н.

Диск-1кг

Фінал

14:20

Юнаки 2001-2002 р.р.н.

Диск-1.5кг

Фінал

15:00

Юніорки 99-00р.н,
Жінки 98 та ст.
Юніори 1999-2000р.р.н.

Диск-1кг

Фінал

15:10

Диск-1.75кг

Фінал

15:40

Диск-2кг

Фінал

16:00

Фінал

16:30

Чоловіки 1998 р.н. та старші
Ветерани

Нагородження: 16:30
2 день – 20 жовтня, СУБОТА
ДП Олімпійський навчально-спортивний центр “Конча-Заспа“ Столичне шосе, 19

Метання молота

.

Дівчата 2001-2002 р.р.н.
Дівчата 2003-2004 р.р.н.
Юнаки 2001-2002 р.р.н.

Молот-3кг

Фінал

Молот-3кг

Фінал

Молот-5кг

Фінал

11:30
12:00
12:20

Юніорки 99-00р.н,
Жінки 98 та ст.
Юніори 1999-2000р.р.н.

Молот-4кг

Фінал

12:40

Молот-6кг

Фінал

13:00

Молот-7.260кг Фінал

13:20

Чоловіки 1998 р.н. та старші
Ветерани

Нагородження: 13:40

Фінал

