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Регламент 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ  СЕРЕД  ЮНАКІВ 

І  ДІВЧАТ  2000 Р.Н  І  МОЛОДШІ   З  4-БОРСТВА 

 
1.  Регламент про чемпіонат України серед  юнаків  і  дівчат (2000-2001р.н) з  4-борства серед 

ДЮСШ,СДЮШОР (далі – Положення) складено на підставі: 

 Положення про Державну службу молоді та спорту України (далі Держмолодьспорт), затвердженого 

Указом Президента України від 31 травня 2011 року №636/2011.  

 Статутів та Регламентів Міжнародної Асоціації легкоатлетичних федерацій (далі -  ІААФ), Європейської 

Асоціації легкої атлетики (далі – ЄАА), Федерації легкої атлетики України (далі – ФЛАУ). 

 Правил змагань з легкої атлетики ІААФ (2012 – 2013 р.р.), затверджених  конгресом  ІААФ. 

2.  Змагання спрямовані на вирішення наступних завдань: 

  подальший розвиток легкої атлетики в державі і залучення населення, в першу чергу учнівської молоді, до 

регулярних занять легкою атлетикою; 

 відбір кращих спортсменів до складу збірних команд України для участі у Чемпіонатах Світу, чемпіонатах 

Європи, Кубках Європи та інших міжнародних змаганнях; 

 посилення пропаганди легкої атлетики взагалі та метань зокрема, як важливого засобу виховання, та  

залучення глядачів на змагання. 

3. Керівництво проведенням змагань. 

 Контроль за проведенням змагань та виконанням відповідних бюджетних призначень здійснює  

Держмолодьспорт. 

 Держмолодьспорт, на підставі П.2.1 та 2.2  Договору з ФЛАУ делегує ФЛАУ повноваження на організацію 

і проведення змагань та, разом з ФЛАУ, здійснює загальне керівництво.  

 ФЛАУ  призначає керівні органи змагань, здійснює допуск учасників,  проводить змагання у відповідності 

до вимог ІААФ. 

 Безпосереднє проведення змагань, на підставі договорів з Держмолодьспортом, здійснює орган  

виконавчої влади в галузі фізичної культури та спорту Одеської області, спільно з місцевою федерацією.   

Вищезазначені організації виконують підготовчу роботу з організації та проведення змагань, прийому та 

розміщення учасників, ведуть розрахунки з витрат, пов’язаних з проведенням змагань,  забезпечують 

поточні потреби учасників та офіційних осіб змагань. 

 Безпосередній контроль, відповідальність за підготовку й проведення змагань, за дотримання Правил 

ІААФ на змаганнях, а також за звітність покладається на Технічного і Організаційного делегатів та 

Керівника змагань, призначених на кожне змагання Виконавчим комітетом ФЛАУ  

 4. Місце та термін проведення змагань. 

8-10.05. День приїзду  8 травня   .      

Місце проведення – м. Іллічівськ.  Одеської   області. 

5.  Учасники змагань. 

 До участі у змаганнях допускаються  команди  ДЮСШ, СДЮШОР    АР Крим, областей  України, м. 

Києва, м. Севастополя.  

 Загальний чисельний склад команд однієї області  не обмежується. 

 Відповідальність за стан здоров’я учасників змагань несуть медичні установи за місцем проживання, які 

дали дозвіл спортсменам для участі у змаганнях, а також організації, які направляють команди чи окремих 

спортсменів на змагання. Кожний участник повинен мати страховку на строк проведення змагань. 

6.  Визначення особистої  і командної першості. 

 Змагання  особисто-командні. 

 Склад  команди  ДЮСШ,СДЮШОР : 4  дівчат  і   4юнаки + 1представник-тренер.=9 осіб. 

 Особиста першість у кожній дисципліні програми визначається у відповідності до Правил ІААФ.  

 Командна першість визначається загальною сумою очок 6 залікових результатів( 3дівчат+3юнаки) кожної 

команди ДЮСШ,СДЮШОР. 

 Протести розглядаються відповідно до Правил ІААФ. 

Затверджую 

Голова комісії з проведення 

реорганізації Державної служби 

молоді та спорту України 

__________________С.В.Глущенко                                       

________________________2013 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено  

Президент федерації  легкої 

атлетики України 

_________________І.Є.Гоцул 

 
_____________________2013 р.  
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 Офіційний представник команди має право опротестувати результати командної першості впродовж 30 

хвилин з моменту вручення йому особистих рахунків кожної команди. По закінченню зазначеного терміну 

результати змагань визнаються остаточно офіційними, а змагання такими, що завершилися.  

 допінг-контролю.  

7. Нагородження. 

 Команди, які посіли 1-е; 2-е; 3-є місця нагороджуються дипломами. 

 Учасники, які посіли 1-е, 2-е; 3-є місця у кожній спортивній дисципліні, нагороджуються дипломами.  

8.  Фінансові умови участі у змаганнях. 

 
Примітка: розміщення  учасників – тільки  шляхом узгодження з оргкомітетом змагань (Малютін  Микола  

Вікторович, моб  0963683873),   без узгодження - розміщення самостійне. 

 

 З 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 в готелях 

учасників  – структурні підрозділи з фізичної культури та спорту АР Крим, облдержадміністрацій, м.м. 

Києва та Севастополя, або інші організації, що направляють команди чи окремих спортсменів на змагання. 

 З програмного забезпеченням суддівства змагань,  випуску  підсумкової  інформації про змагання в режимі 

реального часу (он-лайн), виготовлення дипломів для нагородження переможців та призерів змагань, 

виготовлення нагрудних номерів учасників - Федерація легкої атлетики України. 

 Положення про змагання є офіційним запрошенням-викликом відповідним спортивним організаціям для 

участі у змаганнях. 

9. Програма змагань: 

 Юнаки – 9 травня  -  Біг 60м,стрибки  в  довжину з  розбігу,метання  т\мяча( 150гр)  

                 10 травня    Біг  600м  

 Дівчата  - 9 травня  - Біг 60м,стрибки  в  довжину з  розбігу,метання  т\мяча( 150гр)  

                  10 травня    Біг  500м  

                                      Термін та умови подання заявок. 

 За 15 днів до початку змагання  команди-учасниці надсилають на електронну адресу ФЛАУ   

office@flau.org.ua  або modulillichivsk@gmail.com   

 За  10 днів до терміну проведення кожного змагання, визначеного Календарем, команди-учасники 

надсилають електронною поштою до оргкомітету змагань   попередню заявку, згідно  нижчезазначеного  

зразку,  а також інформацію  про чисельний склад учасників (жінок, чоловіків, тренерів, інших осіб.).  

Фінішна заявка надсилається електронною поштою до оргкомітету змагань за 3 дні до початку змагань.  
 Мандатна комісія починає роботу за дві доби до початку змагань (з 9.00 до 15.00).    Представники команд 

надають до мандатної комісії   оригінал заявки,  копії свідоцтв про народження та медичний страховий 

поліс. У день приїзду мандатна комісія працює з 9.00 до 15.00 лише для  остаточних уточнень заявок. 

 Технічна нарада проводитиметься о 16.00. 

10.  Заявочний  лист (заявка). 

Форма заявочного листа (заявки): 

 

Логотип спортивної організації 

Назва, дата, місце проведення  змагання     

Команда:  область ( регіон), ФСТ, ДЮСШ,СДЮШОР,УФК, УОР, ШВСМ 

 
№ Старт. 

номер 

учасни

ка 

Прізвище, ім’я 

спортсмена 

Дата 

народже

ння 

Розряд ФСТ 

 

ДЮСШ 

СДЮШОР 

 

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 
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 У відповідності до Правил ІААФ (Правило 143.7, 143.8, 143.9) кожний учасник повинен мати  два 

стартових номера (один номер у стрибках у висоту та з жердиною), що відповідають його стартовому  

номеру в заявочному листі команди.  

11. Підсумкові протоколи. 

Підсумкові протоколи змагань надаються у електронному вигляді  до офісу ФЛАУ протягом 3 годин після 

закінчення змагань за адресою:. nbilukha@flau.org.ua У печатному вигляді (2 екземпл.)  надаються  до 

офісу федерації легкої атлетики України протягом 3 днів після закінчення останнього дня змагання.  

Розповсюджені ФЛАУ підсумкові протоколи змагань  у печатному або   електронному вигляді є 

офіційними підсумковими документами змагань. 

 Підсумкові протоколи підписує технічний делегат та головний секретар змагань.   

 Всі робочі протоколи зберігаються за місцем проведення змагання не менше 3 років. 

 

12. Звіт про змагання. 

 За підсумками змагання техделегат і оргделегат складають звіт про підготовку та проведення змагання та 

направляють його до офісу ФЛАУ протягом 3 днів після закінчення останнього дня змагання: 

13.  Контакти. 

 Оргкомітет змагань:   Малютін Микола Вікторович (моб.0963683873),  вул. 1ТРАВНЯ  8Г.   Заявки -  

Скараєва  Ірина  Володимирівна [modulillichivsk@gmail.com ]  факс КДЮСШ 04868-6-43-08. 

 Контакти відділу організації та проведення змагань ФЛАУ: поштова адреса: 02140,  Київ, вул. Бориса 

Гмирі, буд. 2. Телефон/факс: (044) 220-20-85; 220-20-86. 
  Сайт:  flau

 
 

14.Безпека та підготовка місць проведення заходу. 

 Безпека та підготовка місць проведення  змагань  здійснюється згідно міжнародних правил ІААФ. 

 
 

Регламент є офіційним викликом на змагання. 

 

 

 

 

http://www.uaf.org.ua/

