«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Президент
Громадської організації
«Федерація легкої атлетики
Миколаївської області»
„__04__” __січня__ 2019 р.
____________________ А.І. Бугайов

РЕГЛАМЕНТ
Всеукраїнських змагань з легкої атлетики з бігу на 1 милю.
Традиційна «ХL Николаевская миля – 1609 м”
01-02.05.2019 року
1. Цілі та завдання заходу:
• подальший розвиток легкої атлетики на території України шляхом
залучення населення до регулярних занять легкою атлетикою;
• підвищення якості та ефективності роботи спортивних осередків у
підготовці спортивного резерву;
• виявлення та відбір кращих спортсменів до складу збірних команд області
та проведення цілеспрямованої роботи з їх підготовки до участі
Всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
• зміцнення дружніх стосунків та обмін досвідом між тренерами і
спортсменами з інших регіонів держави;
• пропаганда легкої атлетики.
2. Строки та місце проведення заходу.
Місце проведення: м. Миколаїв, пр-кт. Героїв України, 4, Парк «Перемоги»,
«Спортивне містечко», стадіон.
Строки змагань:
• 01-02.05.2019 року;
• День приїзду 01.05.2019 р. є офіційним днем змагань.
3. Організація та керівництво проведення заходу.
Контроль за проведенням змагань здійснює ФЛАУ.
Безпосередню організацію та проведення змагань здійснює Громадська
організація «Федерація легкої атлетики Миколаївської області», яка виконує
підготовчу роботу з організацій та проведення змагань, забезпечує заходи
дотримання безпеки на спортивній арені.
Безпосереднє суддівство змагань з дотриманням правил ІААФ покладається
на суддівську колегію, затверджену управлінням у справах фізичної культури і
спорту Миколаївської міської ради.
4. Учасники змагань.
• До участі у змаганнях допускаються спортсмени - члени ФЛАУ, заявлені від
територіальних ФЛА України, ШВСМ, УФК, ДЮСШ, СДЮШОР, ФСТ,
ЦОП.
• До участі у змаганнях допускаються спортсмени:
Чоловіки: ветерани, дорослі, юніори, юнаки;

Жінки: ветерани, дорослі, юніорки, дівчата;
• Усі заявлені спортсмени повинні брати участь у змаганнях тільки у
своїй віковій категорії;
• Чисельний склад команд та кількість учасників у кожній категорії –
необмежений;
• Відповідальність за життя та 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.
5. Характер заходу
Змагання особисті.
6. Програма змагань
Жінки (ветерани, дорослі, юніорки, дівчата): біг на 1 милю (1609,34 м.)
Чоловіки (ветерани, дорослі, юніори, юнаки): біг на 1 милю (1609,34 м.)
7. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів
Переможці та призери змагань нагороджуються грамотами, медалями,
пам’ятними призами.
За встановлення рекордів змагань спортсмен нагороджується спеціальним
призом.
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8. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників.
Витрати на проведення спортивного заходу несуть:
- Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради –
харчування суддів, придбання грамот, медалей.
- Спонсори – фінансову підтримку заходу, буклети, афіші, призи, призові.
- ГО «ФЛАМО» – інші витрати.
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.
9. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях
До 25.04.2019 року надсилається електронною поштою до оргкомітету
змагань заявка, відповідно нижче зазначеного зразку.
У день приїзду 01.05.2019 року до секретаріату змагань надається оригінал
заявки та ксерокопія паспорту або свідоцтво про народження та ідентифікаційний
код.
У день приїзду 01.05.2019 року секретаріат змагань працює з 09.00 до 11.00
лише для остаточних уточнень заявок.
Технічна нарада проводитиметься 01.05.2019р. о 17.00 години у
легкоатлетичному манежі, на Центральному міському стадіоні, вул. Спортивна
1/1.
Спортсмени виступають під стартовими номерами своєї області або під
особистими номерами.
Форма заявочного листа (заявки):
Від________________________________________________________________________________
На участь у ________________________________________________________________________

№
п/п

Стать

ПІБ
Дата
спортсмена народження

Дисципліна програми
Звання Стартовий (перераховувати в ФСТ
(розряд) номер
стовпчик)

ДІОСШ,
СДЮСШОР,
швсм
УОР,УФК

ПІБ
Допуск
тренера 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

Президент
Федерації
легкої
атлетики області (регіону)

Печатка

Печатка

Особистий підпис

Особистий підпис

Заявочний лист команди без підпису керівника спортивної організації, керівника
територіальної федерації та лікаря, що направляє на змагання, та печаток
зазначених організацій, вважається недійсним.
Заявки на участь у змаганнях надсилати: e-mail: msdushor@ukr.net.
•
•
•
•
•

Контакти:
Організаційний делегат: Бугайов Анатолій Іванович, моб. тел. 067 960 2 960
Організаційний делегат: Кілярський Володимир Геннадійович, 063 818 07 28
Керівник змагань: Бондаренко Ганна Вікторівна, моб. тел. 063 415 74 04
Технічний делегат: Демидов Валентин Валентинович
Головний секретар: Таранець Юлія Сергіївна.
Регламент є офіційним викликом на змагання.

