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Вимоги ФЛАУ
для внесення результатів учасників змагань до національної статистики
спортивних результатів та статистики ІААФ та ЕАА
До національної статистики та статистики спортивних результатів учасників змагань
ІААФ І ЄАА можуть бути внесені результати, що показані з дотриманням наступних вимог :
Вимоги до змагань:
1. Змагання проводяться під егідою ІААФ, ЕАА або іншою континентальною
легкоатлетичною асоціацією, або змагання, що визнаються ІААФ, ЕАА або іншою
континентальною легкоатлетичною асоціацією.
2. Змагання, що визнаються національною федерацією, на території якої проводяться
змагання.
3. Змагання, що проводяться в Україні, відповідають вимогам Положення про Календар
спортивних змагань ФЛАУ та внесені до Календаря спортивних змагань ФЛАУ на
поточний рік, за виключенням змагань серед ветеранів, бігу на 50 км, 100 км, 6-12-2448 годинний біг, трейл, гірський біг.
Вимоги до визначення результатів змагань в Україні:
1. Результати зафіксовані у відповідності до вимог Правил змагань ІААФ.
2. Суддівство змагань відповідає вимогам Правил змагань ІААФ.
3. Місця проведення змагань, спортивний інвентар та обладнання відповідають вимогам
Правил змагань ІААФ та мають відповідну сертифікацію.
4. Протоколи змагань оформлені українською мовою.
5. Надано друковану версію результатів змагань до офісу ФЛАУ для архіву національної
статистики.
6. Результати з бігу на дистанціях до 800м включно зафіксовано автоматизованою
системою фотофінішу.
7. В результатах наведено повний список всіх учасників змагань.
8. Визначено повні дати народження всіх учасників змагань.
9. Визначено, які регіони представляють всі учасники змагань,
10. Визначено всіх учасників, які не вийшли на старт, зі статусом у протоколі DNS.
11. Статуси мають бути вказані відповідно до Правил змагань ІААФ:
DNS (не брав участі),
DNF (не закінчив дистанцію),
DQ (дискваліфікований) з обов’язковим наведенням пункту правила за яким
дискваліфіковано спортсмена),
NM (без місця).
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12. Зафіксовано та вказано в протоколі швидкість вітру в дисциплінах, де має бути виміряна
відповідно до Правил змагань ІААФ.
13. У змаганнях поза стадіоном визначено порядок фінішування учасників та надано
результати з точністю до секунд.
14. У змаганнях поза стадіоном визначено результати учасників на проміжних відрізках
змагальної дистанції.
15. У змаганнях зі спортивної ходьби подано звіт старшого судді зі стилю спортивної
ходьби.
16. У змаганнях з технічних дисциплін зафіксовані результати всіх виконаних спроб кожним
учасником.
17. Результати змагань занесені до електронної Бази змагань ФЛАУ.
В інших випадках результати учасників змагань не повинні бути внесені до національної
статистики та надаватись до міжнародної статистики ІААФ та ЕАА.
Федерації областей, АР Крим та м. Києва, інші статистики, повинні співпрацювати з
офіційним статистиком ФЛАУ, якому надається виключне право надавати статистику до ІААФ
та ЕАА..

