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Регламент

Проведення XVІІ Всеукраїнських змагань з легкоатлетичних багатоборств
“На призи Олімпійського чемпіона М.Авілова
та заслуженого тренера СРСР і України В.Я.Кацмана»
20.12.2018 р.
(Згідно плану-календаря спортивно-масових заходів Міністерства молоді та спорту
України на 2018 рік).
Регламент проведення XV Всеукраїнських змагань з легкоатлетичних багатоборств
“На призи Олімпійського чемпіона М.Авілова та заслуженого тренера СРСР і України
В.Я.Кацмана (надалі - Регламент) складено з урахуванням:

Статутів та Регламентів Міжнародної Асоціації легкоатлетичних федерацій (надалі
- ІААФ), Європейської Асоціації легкої атлетики (надалі - ЄАА), Федерації легкої атлетики
України (надалі - ФЛАУ).

Правил змагань з легкої атлетики, затверджених Конгресом ІААФ 2017 року.
1.
Цілі та завдання заходу:

подальший розвиток легкоатлетичних багатоборств на території України шляхом
залучення населення до регулярних занять легкою атлетикою;

підвищення якості та ефективності роботи територіальних органів виконавчої
влади з фізичної культури та спорту та учасників ФЛАУ, здійснення оцінки роботи
спортивних організацій, спортивних шкіл та спеціалізованих навчальних закладів
спортивного профілю з розвитку легкої атлетики;

виявлення та відбір кращих спортсменів України;

пропаганда легкої атлетики.
2.
Строки і місце проведення заходу.

20.12.2018 року, м. Одеса, проспект Шевченка 31а, манеж «Олімпієць»

День приїзду 19.12.2018 р. День приїзду є офіційним днем змагань.
3.
Організація та керівництво проведенням заходу.

Керівництво проведенням змагань здійснює ООФЛА.

ООФЛА призначає та затверджує керівні органи змагань, здійснює допуск
учасників, проводить змагання у відповідності до Правил ІААФ.

Одеська обласна СДЮСШОР виконує підготовчу роботу з організації та
проведення змагань, прийому та розміщення учасників.

Відповідальність за підготовку та проведення змагань, за дотримання Правил
ІААФ, а також за звітність покладається на Технічного і Організаційного делегатів та
Керівника змагань.

ООФЛА забезпечує суддівство змагань (підготовка, відбір, призначення суддів
відповідних кваліфікаційних категорій), програмне забезпечення обробки результатів
змагань, випуск підсумкової інформації про змагання, розміщення інформації про
змагання на сайті ФЛАУ, надання інформації статистикам ЄАА, ІААФ.
4.
Учасники змагань.

До участі у змаганнях допускаються спортсмени вікових груп чоловіки та жінки,
юніори, юніорки, юнаки та дівчата 2001-2002, 2003 р. н. і молодше (категорії S, U20,
U18, U16)

Атлети - члени іноземних ФЛА, допускаються до участі у змаганнях тільки за
згодою ФЛАУ.

Чисельний склад команд та кількість учасників - необмежений.

Допуск до змагань проводиться відповідно правил ІААФ.

Характер заходу:
Змагання особисті.
6.
Програма змагань:
Юнаки: біг 60м з/б, стрибки у довжину, штовхання ядра, стрибки в висоту , 1000м.
Дівчата: біг біг 60м з/б, стрибки в висоту, штовхання ядра, стрибки у довжину, 800м.
7.
Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників.
Витрати щодо матеріального забезпечення спортивних заходів несуть:

3 підготовки й проведення змагань, передбачених планом-календарем спортивномасових заходів управління сім’ї, молоді та спорту Одеської обласної державної
адміністрації в межах відповідного бюджетного призначення за окремим кошторисом
ООФЛА і ООСДЮСШОР.

Відрядження суддів - в межах відповідного бюджетного призначення за окремим
кошторисом ООФЛА.

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 учасників в готелях - за рахунок організацій, що відряджають.
8.
Строки та порядок подання заявок на участь у заході.
 До 13.12.2018 року, перед проведенням XV Всеукраїнських змагань з
легкоатлетичних багатоборств “На призи Олімпійського чемпіона М.Авілова та
заслуженого тренера СРСР і України В.Я.Кацмана» надсилається електронною поштою
до оргкомітету змагань попередня заявка, відповідно нижче зазначеного зразку. Кінцева
заявка надсилається електронною поштою до оргкомітету змагань до 17.12.2018 року.
 При порушенні строків подання попередньої або кінцевої заявки, допуск для участі у
змаганнях дозволяється лише за умови подачі офіційного листа керівника територіальної
організації. При відсутності підтверджуючого листа спортсмени до змагань не
допускаються.
 У день приїзду 19.12.2018 року до секретаріату змагань надається оригінал заявки,
ксерокопії паспортів (свідоцтв про народження).
 У день приїзду 19.12.2018 року секретаріат змагань працює з 10.00 до 15.00 лише для
остаточних уточнень заявок.
 Додаткові заявки після 15.00 годин дня приїзду не приймаються.

Технічна нарада проводитиметься 19.12.2018р. о 17.00 год.
9.
Заявочний лист (заявка).
5.
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Заявочний лист команди без підпису керівника спортивної організації, що
направляє на змагання, та печаток зазначених організацій, вважається недійсним.
10.
Підсумкові протоколи.

Підсумкові протоколи змагань надаються в електронному вигляді в продовж 1 дня
після закінчення змагань. У друкованому вигляді (1 примірник) надається до ФЛАУ в
продовж 3 днів після закінчення останнього дня змагання. Розповсюджені ООФЛА
підсумкові протоколи змагань у друкованому або електронному вигляді є офіційними
підсумковими документами змагань.

Підсумкові протоколи підписує технічний делегат та головний секретар змагань.
11.
Звіт про змагання.

За підсумками змагання Технічний делегат складає звіт про підготовку та
проведення змагання до 21.12.2018 року.
Попередні заявки надсилати на електронну адресу:

oblshkola@ukr.net

Контакти:

Організаційний делегат: Мельников Анатолій Васильович +38 (067) 649 79 15.

Керівник змагань: Гливинський Руслан Йосипович +38 (067) 765 15 17.

Технічний делегат: Білолипецьких Любов Михайлівна .

Головний секретар: Цикош Ольга Михайлівна
РЕГЛАМЕНТ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ

