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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО КОМІСІЮ ПОЗАСТАДІОННИХ ВИДІВ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 

 ФЕДЕРАЦІЇ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Комісія з позастадіонних видів легкої атлетики (надалі – Комісія) є робочим органом 

Федерації легкої атлетики України (надалі – ФЛАУ), що створюється відповідно до Статуту 

ФЛАУ та цього Положення.  

1.2. Метою діяльності Комісії є сприяння розвитку позастадіонних видів легкої атлетики, 

забезпечення прав та захисту спортсменів, тренерів, суддів та організаторів позастадіонних 

видів легкої атлетики, надання організаційної підтримки при проведенні спортивних 

заходів з позастадіонних видів легкої атлетики та залучення широких верств населення до 

активної участі в них.  

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією ІААФ, правилами та регламентами 

ІААФ, ЄА, Статутом  ФЛАУ, законами України в сфері фізичної культури та спорту, даним 

Положенням та іншими нормативно-правовими актами.  

1.4. Позастадіонні види легкої атлетики – це біг по шосе, трейл, ультрамарафон, крос, 

гірський біг, добовий біг, біг по сходам. 

 

2. Завдання Комісії 

2.1. Комісія: 

2.1.1. сприяє розвитку позастадіонних видів легкої атлетики на території України; 

2.1.2. визначає порядок проведення заходів з позастадіонних видів легкої атлетики; 

2.1.3. розробляє положення та інструкції щодо організації заходів з позастадіонних видів 

легкої атлетики та подає на затвердження Радою ФЛАУ; 

2.1.4. організовує, координує та проводить заходи, такі як семінари, тренінги та інше, які 

спрямовані на популяризацію позастадіонних видів легкої атлетики в цілому; 

2.1.5. сприяє підвищенню рівня кваліфікації членів Комісії; 

2.1.6. надає організаційну підтримку при проведенні спортивних заходів з позастадіонних 

видів легкої атлетики; 

2.1.7. надає пропозиції та погоджує графік проведення спортивних змагань та заходів з 

позастадіонних видів легкої атлетики; 

2.1.8. впроваджує «Стандарти якості та безпеки для пробігів по шосе» на території Україні; 
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2.1.9. вносить  пропозиції  щодо  покращення  соціального  захисту  та  забезпечення  

спортивної діяльності організаторів та бігунів;  

2.1.10. представляє інтереси організаторів та бігової спільноти з позастадіонних видів 

легкої атлетики в керівних органах ФЛАУ; 

2.1.11. контролює статистичну звітність за підсумками національних та міжнародних 

змагань з позастадіонних видів, формує рейтинги та фіксує рекорди; 

2.1.12. надає інформацію для розміщення на сайті ФЛАУ; 

2.1.13.  готує та подає матеріали на затвердження національних, європейських та світових 

рекордів; 

2.1.14. надає пропозиції Головній тренерській Раді ФЛАУ щодо формування кількісного та 

персонального складу збірних команд України з позастадіонних видів легкої атлетики на 

офіційні міжнародні змагання та персонального складу офіційних осіб; 

2.1.15. надає пропозиції Виконкому ФЛАУ щодо заохочення організаторів, спортсменів, 

тренерів, які досягли значних успіхів в розвитку, проведенні та пропаганді позастадіонних 

видів легкої атлетики. 

2.1.16. співпрацює з іншими Комітетами та Комісіями ФЛАУ та організаціями з 

позастадіонних видів легкої атлетики в частині виконання покладених на Комісію 

зобов’язань 

 

3. Повноваження Комісії. 

3.1. Комісія має право: 

3.1.1. самостійно визначати тематичну спрямованість засідання Комісії; 

3.1.2. розглядати будь-які питання, що стосуються компетенції Комісії та ухвалювати по ним 

рішення; 

3.1.3. розглядати заяви щодо діяльності територіальних федерацій з легкої атлетики у 

напрямку позастадіонних видів легкої атлетики;  

3.1.4. попередньо розглядати питання  щодо неприпустимої поведінки спортсменів та інших 

осіб, які відносяться до позастадіонних видів легкої атлетики в установленому порядку;  

3.1.5. запрошувати на свої засідання осіб, які у територіальних федераціях з легкої атлетики 

України відповідають за позастадіонні види легкої атлетики; 

3.1.6. виносити рекомендації щодо надання чи ненадання територіальним федераціям з 

легкої атлетики права на проведення тих чи інших заходів з позастадіонних видів легкої 

атлетики;   

3.1.7. отримувати необхідну інформацію від керівних органів ФЛАУ; 

3.1.8. вирішувати інші питання, що стосуються компетенції Комісії та направленні на 

виконання завдань Комісії. 

3.2. У разі необхідності Комісія може залучати до участі у своїх засіданнях фахівців різного 

профілю. 

3.3. Рішення Комісії оформлюються протоколом та носять диспозитивний характер. 
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4. Склад Комісії 

4.1. Кількісний склад Комісії налічує 15 осіб та включає:   

- голову   

- секретаря комісії (1 особа) 

- членів комісії за напрямками позастадіонних видів легкої атлетики  (10 осіб) 

- статистика (1 особа) 

- сертифікатора «Стандартів якості та безпеки пробігів по шосе» (1 особа) 

- вимірювача трас (1 особа) 

- суддю (1 особа) 

4.1.1. Кандидатури для обрання до складу членів Комісії висуваються активом комісії та 

обговорюються на засіданні робочої групи Комісії для формування попереднього 

персонального складу комісії. Попередньо сформований персональний склад Комісії 

надається на розгляд активу Комісії для ознайомлення, обговорення та голосування. 

Голосування відбувається шляхом опитування активу Комісії, рішення ухвалюється 

відносною більшістю голосів. Кожен кандидат на посаду члена Комісії повинен надати 

персональну згоду. Остаточний персональний склад Комісії виноситься Головою робочої 

групи Комісії на засідання Ради та затверджується Радою ФЛАУ терміном на 4 роки. 

4.1.2. За 3 місяці до закінчення 4-річного терміну діяльності Комісії у затвердженому 

персональному складі Голова Комісії надає звіт про виконану діяльність Комісії на засіданні 

Ради ФЛАУ та оголошує про вибори до складу Комісії. Порядок проведення виборів до 

складу Комісії здійснюється відповідно до п. 4.1.1. цього Положення.     

4.1.3. Якщо у складі Комісії з’являється вакантне місце на посту обраного члена Комісії, то 

представник на це місце обирається достроково на засіданні Комісії з заявлених 

кандидатур активом Комісії шляхом відкритого голосування відносною більшістю голосів. 

Будь-які зміни у складі Комісії затверджуються Радою ФЛАУ. 

4.1.4. Члени Комісії можуть бути виведені зі складу Комісії за власним бажанням або за 

поданням голови Комісії до Ради ФЛАУ для ухвалення відповідного рішення Радою ФЛАУ.. 

4.2. Голова Комісії.  

4.2.1. Голова Комісії обирається членами Комісії зі свого складу шляхом відкритого 

голосування простою більшістю голосів.    

4.2.2. Голова Комісії: 

4.2.2.1. організовує роботу Комісії;  

4.2.2.2. проводить засідання Комісії;  

4.2.2.3. розробляє та виносить для затвердження на засідання Комісії план її роботи;   

4.2.2.4. організовує роботу членів Комісії відповідно до плану роботи Комісії;  

4.2.2.5. доповідає Виконкому ФЛАУ про роботу Комісії та готує матеріали по окремим 

питанням на його засідання;  
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4.2.2.6. має право бути присутнім на засіданнях керівних органів ФЛАУ, за умови 

узгодження з Секретаріатом ФЛАУ, з правом прийняття участі в обговорені питань та 

дорадчого голосу;  

4.2.2.6. щонайменше одного разу на рік звітує про виконану роботу на засіданні Ради ФЛАУ; 

4.2.2.7. виконує інші функції відповідно до завдань, покладених на Комісію. 

 

4.3. Секретар Комісії – штатний працівник Секретаріату ФЛАУ, затверджений Радою ФЛАУ 

за поданням Голови Комісії. 

4.3.1. Секретар Комісії веде протоколи  засідань Комісії, готує матеріали для засідань  

Комісії,  виконує  інші  доручення  голови  Комісії в рамках наданих повноважень. 

 

4.4. Члени Комісії за напрямками позастадіонних видів легкої атлетики 

4.4.1.  До складу Членів Комісії входять 10 осіб: 

 - керівники клубів любителів бігу - 2 особи; 

 - організатори змагань по шосе до 42 м 195м включно – 3 особи; 

 -  організатори ультрамарафонів – 1 особа; 

 - організатори змагань з гірського бігу – 1 особа; 

 - організатори змагань з трейлу – 1 особа; 

 - організатори змагань з кросу - 1 особа; 

 - організатори змагань з добового бігу – 1 особа. 

 

4.5. Актив Комісії 

До складу активу Комісії входять: 

4.5.1. Керівники клубів з кількістю членів понад 30 осіб. 

4.5.2. Організатори змагань зі статусом національного чемпіонату, кубка. 

4.5.3. Організатори змагань з числом учасників більше 1000 осіб. 

4.5.4. Організатори 3-х і більше стартів з числом учасників понад 100 осіб. 

4.5.5. Судді національної категорії, які обслуговують змагання з позастадіонних видів. 

 

4.6. Статистик - штатний працівник Секретаріату ФЛАУ.  

4.7. Сертифікатор стандартів якості та безпеки пробігів по шосе – особа, яка пройшла 

відповідне навчання та підготовку і має на це повноваження.  

4.8. Вимірювач трас – особа, яка пройшла відповідне навчання та підготовку і має на це 

повноваження. 

4.9. Суддя – особа, яка має національну категорію судді та досвід обслуговування змагань 

з позастадіонних видів.  
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5. Організація роботи Комісії.   

5.1. Засідання Комісії проводиться за ініціативою Голови Комісії у разі необхідності, але не 

рідше одного разу на пів року. 

5.2. На засіданнях Комісії розглядаються питання, які включені до порядку денного 

засідання.   

5.3. Комісія вважається правомочною, якщо на засіданні присутня абсолютна більшість 

членів Комісії.  

5.4. Рішення Комісії ухвалюються відносною більшістю голосів, за виключенням, коли інше 

не передбачено цим Положенням..  

5.5. Ухвалені рішення Комісії виносяться на розгляд на засідання Ради ФЛАУ.  

5.6. Комісія підзвітна Раді ФЛАУ, щонайменше один раз на рік готує звіт про виконану 

роботу за поточний рік 

 

6. Порядок внесення змін до Положення 

6.1. Дане Положення затверджується Радою ФЛАУ. 

6.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про комісію позастадіонних видів 

легкої атлетики  подаються у Комісію, узагальнюються та узгоджуються на засіданні Комісії 

та затверджуються Радою ФЛАУ. 


