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1.Загальна інформація 
 1.1. Харків приймає гостей 
 

               
 

Харків є одним з великих міст України, і також обласним центром Харківської області. 
Харків розкинувся з півночі на південь на 24 км, зі сходу на захід на 25 км, площа близько 306 кв. км. 

У ньому біля 2,5 тисяч проспектів, вулиць, провулків та майданів. Завдяки  географічному положенню Харків 
впродовж сторіч нарощував економічну міць та розвивав систему транспортних комунікацій. Сьогодні він є 
дуже великим транспортним вузлом: важні залізничні путі та автомагістралі ведуть до Донбасу, в Крим, на 
Кавказ, до портів Чорного, Азовського та Балтійського морів, до багатьох крупних індустріальних центрів, 
розташованих за межами України.  

Харків - це великий промисловий центр України. Основу промислового потенціалу складають 
підприємства високотехнологічного виробництва: енергомашинобудування, електротехнічної промисловості, 
транспортного и сільськогосподарського машинобудування, радіоелектроніка, авіакосмічна промисловість.  

За науковим та освітнім потенціалом Харків займає друге місце в Україні. У середньому за рік в ньому 
здійснюється підготовка понад 33 тис. спеціалістів, що забезпечують високий рівень кваліфікації трудових 
ресурсів регіону. 

Харків - місто с видатними культурними традиціями. Тут працюють 6 великих театрів: академічний 
театр опери та балету ім. Н. Лисенка, український академічний драматичний театр ім. Т. Шевченко, руський 
академічний драматичний театр ім. О. С. Пушкіна, театр музичної комедії, театр для дітей та юнацтва, 
ляльковий театр. 
  Великою популярністю серед мешканців та гостей міста користується цирк, зоопарк, дельфінарій. 

Харків - спортивне місто. Тут утворені всі умови для занять спортом та виховування майбутніх 
мамайстрів і чемпіонів. Працюють 19 стадіонів, 850 спортивних майданчиків, 363 спортивних залів, 19 
басейнів, понад 40 тенісних кортів, гольф-клуб. Харків пишається футбольною командою «Металіст» та 
волейбольною командою «Локомотив». В історію світового спорту назавжди увійшли імена багатьох 
харків’ян. Це дворазові Олімпійські чемпіони Рустам Шаріпов (спортивна гімнастика), Людмила Джигалова 
(легка атлетика), Юрий Поярков (волейбол), Олімпійські чемпіони Марія Гороховськая (спортивна 
гімнастика), Ігорь Рибак (важка атлетика), Василій Матушевич, Юрій Венгеровський (волейбол), Олексій 
Баркалов (водне поло), Ігор Целовальніков, Володимир Мовчан (велоспорт), Яна Клочкова (плавання). 

Для харків’ян  однаково близькі українська та російська культури. Це склалося історично: понад трьох 
сторіч назад ці землі заселяли переселенці з Росії і Правобережної України. Державний язик в країні - 
український, але родинними язиками для більшості мешканців Харкова є і руський, і український, тому вони 
на рівних використовуються в повсякденному житті. 
  Харків – багатонаціональне місто: тут мешкають українці і росіяни, поляки і євреї, німці і вірмени, 
болгари і татари, білоруси і греки, цигани и латиші, представники інших народів Європи і Азії. Сьогодні в 
місті нараховується 50 національно-культурних об’єднань, функціонують католична і протестантська церкви, 
синагога, мечеть, молитвенні дома інших релігійних конфесій, працюють 15 шкіл з поглибленим вивченням 
національних культур.  
 

2. Структура організації 
2.1 Федерація легкої атлетики України 

Президент       Ігор Гоцул 
Перший Віце-Президент     Євген Баженков 
Віце-Президент      Наталія Добринська 

 Віце-Президент      Ольга Бризгіна 
2.2 Федерація легкої атлетики Харківської області  

Президент       Анатолій Губа 
Віце-президент      Віктор Заболотний 
Секретар       Віталій Корецький 
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Федерація легкої атлетики Харківської області (далі ФЛАХо) – громадська організація, що має довгу 
та славетну історію. 

З того часу ФЛАХо активно сприяє популяризації легкої атлетики серед мешканців Харківської 
області та міста Харкова, розвитку легкої атлетики як виду спорту для аматорів та професіоналів, підтримує 
принцип «чесної гри» у спорті. Також, для реалізації вищезазначеного ФЛАХо співпрацює з органами 
державної влади та управління. 

ФЛАХо також робить внесок в організацію та проведення змагань з легкої атлетики спільно з 
Федерацією легкої атлетики України, Департаментом у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської 
облдержадміністрації та органами місцевого самоврядування. 

Президент Федерації легкої атлетики Харківської області   Анатолій Губа 
Віце-Президент        Віктор Заболотний 
Секретар         Віталій Корецький  

3. Розміщення 
День приїзду команд – 21.06.2013р. 
Зверніть увагу, що направлення на проживання за квотою надається тільки після проходження 

мандатної комісії. 
Для розміщення за квотою надається: готель «Темп» 
Відповідальний за розміщення за квотою: організаційний делегат  Валерій Анатолійович Насонкін. 

Контактний телефон: 0992504519, 0679823602 
 

Квоти на розміщення на 
 Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків 1996 р.н. та молодше  

 Загальна кількість учасників на розміщення - 180 
• квота 14: Київська;  
• квота 12: Дніпропетровська; 
• квота 11: Вінницька; 
• квота 10: м. Київ, Харківська; 
• квота   9: Рівненська, Житомирська, Львівська; 
• квота   8: Запорізька, Донецька, Чернiгiвська; 
• квота   7: Кіровоградська,Черкаська; 
• квота   6: Хмельницька, Полтавська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська; 
• квота   4: Одеська, Луганська, Івано-Франківська, Волинська; 
• квота   3: Чернівецька, Херсонська;  
• квота   2: АР Крим, Закарпатська, м. Севастополь.   

 
поза квотою: Контактна інформація для замовлення місць Валерій Анатолійович Насонкін 
Тел.: 0992504519, 0679823602 
E-mail: nasonkin-va@rambler.ua  

4. Транспорт 
 В м. Харкові з залізничного вокзалу до стадіону «Динамо» можна дістатися від ст. метро «Південний 
вокзал» до ст. метро «Радянська», пересадка до ст. метро «Університет», маршрутними таксі, тролейбусами до 
зупинки «Парк Горького», далі пішки через парк до ст. «Динамо». 
5. Акредитація 
 Судді, рефері, організатори змагань, делегати, технічний менеджер, коментатори, апеляційне журі, 
комендант, лікар, представник команди повинні мати акредитацію. 
6. Технічна інформація 
6.1 Технічний інформаційний центр 
 Основна функція центру – гарантія безперешкодного зв'язку між делегацією кожної команди, 
технічними делегаціями оргкомітету і керівником змагань з приводу технічних питань. 
 Технічний інформаційний центр (секретаріат) буде розташовано під трибунами стадіону «Динамо». 
 Секретаріат відповідальний за наступне: 
 - пункти зв'язку, що стосуються технічних питань делегацій команд; 
 - технічні питання поселення; 
 - інформація про змагання; 
 - стартові протоколи; 
 - публікація результатів; 
 - розміщення результатів на інформаційній дошці; 
 - записи протестів команд; 
 - розміщення технічної інформації про змагання на інформаційній дошці. 
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Команди, представники яких не були присутні на технічній нараді за непередбачуваних обставин, 
можуть отримати інформацію про змагання після технічної наради. 
6.2 Мандатна комісія 
 Мандатна комісія проходитиме у секретаріаті 21 червня 2013 року з 09.00 до 14.00 години. Дозаявки, 
перезаявки, додаткові заявки на інші дисципліни програми  після 14.00 годин дня приїзду не приймаються. 
Можлива відмова від участі у відповідній дисципліні (корекція стартового протоколу) при умові попередньої 
письмової заяви від офіційного представника команди за 24 години до початку змагання. 
6.3 Технічна нарада 

Технічна нарада проходитиме після мандатної комісії 21 червня 2013 року о 17:00. Від кожної 
команди може бути присутніми не більше 2 чоловік (тренер і представник команди). На технічній нараді 
мають бути присутні всі команди. 
Технічний делегат       Олег Зайченко  
Керівник змагань       Володимир Моісеєнко 
Головний секретар       Яна Бочарська 
 Регламент Технічної наради складається з: 
Привітання представників організаційного комітету: 
Представлення офіційних осіб змагань 
Інструктаж технічного делегата 
Технічна інформація 
Процедура в зоні реєстрації 
Порядок проведення змагань 
Протести 
Розминка 
Церемонії відкриття та закриття змагань 
Інформація делегатів допінг-контролю. 
6.4 Переодягальні 

На місці проведення змагань будуть кімнати для перевдягання, які розташовані у приміщеннях під 
центральною трибуною. 
6.5 Тренування 
 Спортсменам надається можливість тренувань та розминок у вільних від змагань зонах стадіону. 
7. Правила проведення змагань 
7.1 Заявки  

На мандатній комісії кожна команда повинна надати письмову заявку на участь у змаганнях у двох 
екземплярах – технічному та загальному зі штампом лікарсько-фізкультурного диспансеру, завірену обласним 
управлінням та обласною федерацією. Заявка може бути відхилена технічним делегатом, якщо вона не 
відповідає Регламенту про змагання на 2013 рік. Попередню заявку надсилають до ФЛАУ. Не менш, ніж за 10 
днів до змагань заявку треба обов’язково переслати електронною поштою для внесення до бази даних. 
Попередня заявка надсилається один раз. 

Організаціям, які не надіслали попередню або фінішну заявки, не надається квота на розміщення. 
7.2 Остаточні заявки 
 Остаточні заявки на участь у змаганнях повинні бути надані до закінчення мандатної комісії. Усі 
корекції в остаточній заявці (порівняно з попередньою заявкою) мають бути виділені кольором та мати 
текстове роз’яснення у кінці заявки. 
7.2.1 Остаточне підтвердження 

Представники команд надають до мандатної комісії   оригінал заявки,  ксерокопії паспортів  (свідоцтв 
про народження) та медичний страховий поліс. У  разі  виникненні питань щодо належності учасника 
змагань до області (регіону), обов’язково надається членський квиток ФЛАУ. При відсутністі  прізвища 
спортсмена у електронній базі даних ФЛАУ – обов’язково надається   оригінал паспорту (свідоцтва) та 
членський квиток ФЛАУ. 
7.3 Порядок участі 
Учасники змагань. 

• До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які заявлені від команд АР Крим, областей  України, м. 
Києва, м. Севастополь.  

• Допускаються спортсмени, що мають кваліфікацію не нижче ІІ спортивного розряду.   
 Кожен спортсмен має право на три спроби. 8 спортсменів, які показали кращі результати в перших 
трьох колах змагання, отримують право на виконання трьох додаткових спроб. Порядок виконання спроб 
змінюється після третього кола відповідно до міжнародних Правил змагань. 
 Про порядок участі спортсменів буде оголошено на Технічній нараді. Допуск в зону змагання 
припиняється згідно до Розкладу кімнати збору. 
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7.4 Порядок підйому висот у стрибках у висоту та стрибках з жердиною 
Змагання з бігових дисциплін. 

 Визначення системи змагань у кожній біговій дисципліні обумовлене числом учасників і покладається 
на Технічного делегата ФЛАУ.  
 

 Дисципліни програми 
1-е коло ½ ФІНАЛ ФІНАЛ 

100м. 
Юнаки., Дівчата 

Кількість забігів  -
N 
24 за часом ½ 
ФІНАЛ 

Кількість забігів – 3 
1,2 + 2 за часом 

Кількість забігів – 1 
Учасників - 8 

 
      200м.400м.800м 

Юнаки., Дівчата 

Кількість забігів – 
N 
16  за часом  
ФІНАЛ 

 Кількість забігів –2 
Учасників – 8 – Б 
Учасників – 8 - А 
 

 
1500м, 3000м, 2000м 
з/п 

Юнаки., Дівчата 

  ФІНАЛ 
 

5000м с/х,1000м с/х 
     Дівчата.,  Юнаки.      

  ФІНАЛ 

Біг на 100м, 110м, 
400м  

з бар’єрами 
Юнаки., Дівчата 

Кількість забігів – 
N 
8 за часом  ФІНАЛ 

 Кількість забігів –1 
Учасників - 8 
 

Змагання зі стрибків та метань 
Дисципліна Кваліфік. 

норматив 
Кваліфікаційні 

змагання 
Фінальні змагання 

Д І В Ч А Т А 
Довжина 5.60 У фінальних змаганнях беруть участь учасники, що виконали 

кваліфікаційний норматив, або до 12 учасників за кращим 
результатом, у випадку меншого числа учасників, що виконали 
кваліфікаційний норматив  

 Ю Н А К И 
Висота 1.95 11..7755  ++  55  ддоо  11..9955  11..8800  ++  55  ддоо  22..0055,,  22..0088,,  22..1111  ++  33  ссмм  
Довжина 6.70 
Ядро 5кг 17.50 
  

У фінальних змаганнях беруть участь учасники, що виконали 
кваліфікаційний норматив, або до 12 учасників за кращим 
результатом, у випадку меншого числа учасників, що виконали 
кваліфікаційний норматив 

 
7.5 Визначення командної першості чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів  
Визначення особистої  і командної першості. 

• Змагання  особисто-командні. 
На кожну дисципліну програми можна заявляти необмежене число учасників (в окремій дисципліні 
естафетного  бігу  бере  участь одна  команда з одного регіону), кожний учасник має право брати участь у 
необмеженій кількості дисциплін програм. У випадку, коли учасник бере участь у декількох дисциплінах 
програми, до командного заліку враховується лише один його кращий результат. У випадку, коли учасник 
бере участь у декількох дисциплінах програми, включаючи  естафетний біг, до командного заліку 
враховується  один його кращий результат та  один кращий результат у естафетному бігу (в цьому випадку 
очки нараховуються до особистого рахунку відповідних команд - окремий учасник естафетної команди 
отримує  1/4 частину очок). 

• У естафетному бігу  команда отримує очки відповідно зайнятого  місця (додатково до визначеної кількості 
заліків).  

• Особиста першість у кожній дисципліні програми визначається у відповідності до Правил ІААФ.  
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• Командна першість визначається загальною сумою очок 25 залікових результатів кожної команди. 
• Таблиця нарахування очок до командного заліку: 

Таблиця нарахування очок до командного заліку при проведенні чемпіонатів та кубків України 
 

Зайняті місця 
 

ЧЕМПІОНАТИ УКРАЇНИ 
Серед юніорів 

1.  25 
2.  20 
3.  18 
4.  13 
5.  10 
6.  9 
7.  8 
8.  7 
9.  5 
10.  4 
11.  3 
12.  2 

 
Таблиця нарахування заохочувальних очок до командного заліку при проведенні чемпіонатів та кубків 
України: 
 

8. Процедура проведення змагань 
8.1 Розклад 
 Розклад змагань надано у Додатку 2. Під час змагань розклад також буде розміщено на інформаційній 
дошці. 
8.2 Зона змагань 

 Змагання чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів.  
 Повна місткість стадіону − 9000 місць, спостерігачів − 3000, місця на трибунах − 6000. 
 На стадіоні «Динамо» є наступні зони змагань: 

1 сектор для метання диска та молота 
2 доріжки для метання списа 
2 сектора для штовхання ядра 

8.3 Особисті снаряди 
Оргкомітет надає снаряди, які є власністю стадіону «Динамо» (Додаток 1). Спортсмени можуть 

використовувати особисті снаряди, якщо їх немає в списках снарядів. Особисті снаряди слід принести в 
секретаріат для перевірки за день до змагань, або за дві години до початку змагань технічному менеджеру. 
Кімната допуску особистих снарядів знаходиться в інвентарній кімнаті. 

Екіпіровка та снаряди, що не пройшли перевірку, не допускаються до змагань. 
8.4 Стартові номери 

• 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.  

• Згідно контракту ФЛАУ - «Самсунг»,  на всіх всеукраїнських змаганнях, до 31 грудня 2013 року, стартові 
номери учасників повинні бути єдиного, затвердженого формату з логотипом «Самсунг».  
 Учасники чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів виступають у змаганнях із 
затвердженими стартовими номерами. 

Заохочувальні очки 
За перевищення розрядних нормативів 

 
За встановлення 
рекорду України 

МСМКУ МСУ КМСУ І розряд 
Дорослі, 
молодь 

100 - - - - 

Юніори 80 60 15 5 - 
Юнаки 30           30           20 10 5 

FLAU24
Штамп
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8.5 Зона розминки 
Розминку можна проводити в зонах вільних від змагань. Також спортсмени та представники команд 

можуть користуватися тренажерним залом, кімнатою для масажу та роздягальнями. 
8.6 Кімната збору та реєстрації учасників 

Всі спортсмени повинні з'явитися в зоні реєстрації, згідно розкладу. Розклад роботи Кімнати збору та 
реєстрації учасників буде складено особисто Рефері Кімнати збору. Розклад буде розміщено на інформаційній 
дошці 22 червня 2012 року. 

Реєстрація учасників змагань проходитиме згідно до розкладу.. 
Кожен учасник повинен мати два номери: на груді та на спині. Спортсмени, що не пройшли 

реєстрацію, до участі в змаганнях не допускаються. 
Спорядження учасників повинне відповідати вимогам ІААФ та Правилам. 
Заборонені предмети (Додаток 3) не допускаються в зону змагань. 

8.7 Протести та апеляції 
Протести приймаються і розглядаються відповідно до Правил. Спочатку протест повинен бути 

представлений рефері особисто спортсменом або відповідальною офіційною особою в усній формі. Протести, 
що стосуються результату або суддівства, повинні бути подані в секретаріат протягом 30 хвилин після 
офіційного оголошення результату спортсмена. Будь-який протест, поданий в апеляційне журі, повинен мати 
підпис офіційної особи атлета. Форма протесту додається (Додаток 4). 
8.8 Допінг-контроль 

Процедура допінг- контролю проводитиметься під наглядом Керівництва з допінгу-контролю. Допінг-
контроль здійснюватиметься у допінг-центрі. Всі спортсмени, яких попросять пройти допінг-контроль, будуть 
проінформовані через оргкомітет. Атлетам потрібно заповнити форму і в указаний час підійти в допінг-центр. 
У випадку, якщо спортсмен не з’являється для проведення процедури допінг-контролю, − його проба 
вважається позитивною, а показаний результат анулюється з відповідними санкціями щодо спортсмена 
(Правила ІААФ 32.2(с), 38.1). 
9. Медичне обслуговування 
9.1 Загальні відомості 
 Медичне обслуговування передбачає медичну допомогу представникам команд, організаторам 
змагань, інформаційному персоналу, почесним гостям, спортсменам, а також глядачам під час змагань. 
9.2 Медична допомога у готелях 
 У готелі «Темп» за основним набором медикаментів можна звертатися до адміністратора. У разі 
крайньої необхідності наберіть «103» швидка допомога. 
9.3 Медична допомога на стадіоні 

Під час змагань на стадіоні знаходитиметься лікар, чергує автомобіль «Швидкої допомоги» з бригадою 
лікарів. 
10.Охорона 

Згідно інструкціям оргкомітету, охоронці та міліція повинні знаходитися у всіх зонах. 
11. Церемонії 
11.1 Церемонія нагородження 
 Церемонії нагородження переможців та призерів проходитимуть на стадіоні за Розкладом церемоній 
нагородження, який включено до основного Розкладу змагань (Додаток 2). 

• Команди, які посіли 1-е; 2-е; 3-є місця нагороджуються дипломами та кубком  Держмолодьспорту.  
Учасники, які посіли 1-е, 2-е; 3-є місця у кожній спортивній дисципліні, нагороджуються медалями та 
дипломами  Держмолодьспорту 
11.2 Церемонія відкриття 
 Церемонія відкриття змагань відбудеться на стадіоні «Динамо»  
22 червня 2013 року  
11.3 Церемонія закриття 
 Церемонія закриття змагань проводитиметься 23 червня 2013 року о 13.45 на стадіоні «Динамо». 
12. Контактна інформація 

За подальшою інформацією, щодо чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків 1996р.н. та 
молодше будь ласка, звертайтеся до організаційного делегату Валерія Насонкіна, тел.: 0992504519, 
0679823602 
 

  
12.1 Офіс оргкомітету 
Ст. «Динамо» 
вул. Динамівська 3, Харків, Україна 
тел: Тел.: 0992504519, 0679823602 факс: 700-94-32 
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E-mail: nasonkin-va@rambler.ua,  
 
13. Список додатків 
Додаток 1 – Список снарядів 
Додаток 2 – Розклад змагань 
Додаток 3 – Форма протесту 
Додаток 4 – Перевірка у кімнаті збору 

Додаток 1 
СПИСОК СНАРЯДІВ 

СНАРЯД ВАГА КІЛЬКІСТЬ 
Ядро 5.000 кг 3 
Ядро  3.000 кг 2 
Диск 1.000 кг 3 
Диск 1.75 кг - 
Спис 500 гр. - 
Спис 700 гр. - 
Молот 5.000 кг - 
Молот 3.000 кг - 
Ручка для молота - - 
Трос для молота - - 

Додаток 2 
ПРОЕКТ                        ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИУКРАЇНИ 

Юнацький Чемпіонат України 
22-23 червня 2013 року                                                                        м. Харків стадіон 
«Динамо» 

РОЗКЛАД ЗМАГАНЬ 
Число 
уч-ків 

Формула 
провед. 1 – й день.  22 червня субота Число 

уч-ків 
  С/х  10000м юн Фінал 9:00     
     9:30 Стрибок у довж юн Квал.  
     10:00 Стрибок з жердин дів Фінал  
     10:00     
  Біг на 100 м  юн 8-бор 10:00 Штовхання ядра юн Квал.  
  Біг  100 м з/б дів 7-бор. 10:30     
  Біг  100 м з/б дів 1-коло 10:40     
  Біг 100м дів 1-коло 11:00 Стрибок у довж юн 8-бор  
  Біг 100м юн 1-коло 11:20 Стрибок у висоту дів 7-бор  
  Біг 400 м з/б юн 1-коло 11:40     

11:55 Нагородження: 10000м с/х «Ю»; молот «Ю»; жердина «Д» 
  Біг 400м з/б дів 1-коло 12:00 Штовхання ядра юн 8-бор  
  Біг 400м  дів 1-коло 12:20 Стрибок  у довж  дів Квал.  
  Біг 400м  юн 1-коло 12:40     
     13:20 Штовхання ядра дів 7-бор  
  Біг 100м дів 1/2 13:20     
  Біг 100м юн 1/2 13:35     
  Біг 200м дів 7-бор 14:45     
  Біг 400м юн 8-бор 15:00 Штовхання ядра дів Фінал  
     15:10 Стрибок з жердин юн Фінал  
  Біг 400 м з/б дів Фін АБ 15:20 Метання молоту юн Фінал  
  Біг 400 м з/б юн Фін АБ 15:40     
  Біг 100м дів Фінал 16:00 Метання спису юн фінал  
     16:00 Стрибок у довж юн Фінал  
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  Біг 100м юн Фінал 16:05     
16:10 нагородження: молот «Д»; 400м з/б «Д-Ю»; 

  Біг 200м дів І-коло 16:20 Стрибок у висоту дів Фінал  
     16:45 Штовхання ядра юн Фінал  
  Біг 200м юн І-коло 16:50     

17:20 Нагородження: 100м «Д-Ю»; жердина «Ю»; довжина «Ю»; ядро «Д»; молот «Ю» 
  Біг 800м Дів І-коло 17:30 Метання молоту дів. Фінал  
     17:35 Стрибок у довж дів Фінал  
  Біг 800м юн І-коло 17:50     
  Біг 100м з/б дів Фін АБ 18:20     
     18:25 Метання спису дів Фін  
     18:30 Стрибок у висоту юн Квал.  
  Біг 400м дів Фін АБ 18:35     
  Біг 400м юн Фін АБ 18:45     
18:55 Нагородження: ядро «Ю»; Довжина «Д»; 100м з/б «Д»; висота «Д»; спис «Ю»; 

молот «Д» 
  Біг 1500м дів Фінал 19:05     
  Біг 1500м            юн Фінал 19:25     
  Біг 2000м з /п дів Фінал 19:40     
  Біг 2000м з/п юн Фінал 19:55     
20:35 Нагородження: ядро «Д»; 400м «Д-Ю»; 1500м «Д-Ю»; 2000м з/п «Д-Ю»; спис «Д» 

 

  2 – й день – 23 червня, неділя  

  Ходьба 5000м жін Фінал 9:00 Стрибки у довж дів 7-бор  

     9:30 Метання диску дів Фінал  

  Біг 110м з/б юн 8-б 9:40     
  Біг 110м з/б юн 1-коло 9:50     
  Біг 3000м дів Фінал 10:10     
     10:20 Потрійний стр. дів Фінал  
  Біг 3000м юн Фінал 10:30 Метання спису дів 7-бор  
  Біг 800м жін Фін АБ 10:50 Стрибок у висоту юн 8-бор  
  Біг 800м юн Фін АБ 11:00     
  Біг 110м з/б юн Фін АБ 11:25     
     11:15 Метання диску юн ФІнал  
  Біг 200м юн Фін АБ 11:45     
  Біг 200м  жін Фін АБ 11:55     
     12:00 Метання спису юн 8-бор  
  Біг 800м дів 7-бор 12:10     
     12:20 Потрійний стр. юн Фінал  
     12:25 Стрибок у висоту юн Фінал  
  Естафета дів Фінал 12:30     
  Естафета юн Фінал 13:00     
  Біг 1000м юн 8-бор 13:30     

13:45 Нагородження : переможців та призерів 2 дня змагань 
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Додаток 3 
 

  

ПРОТЕСТ В АПЕЛЯЦІЙНЕ  

ЖЮРІ   

 

  
Апеляція надана від імені :   Команда :  _____________________________________ ___   
  
Спортсмен : ___________ ___________   Стартовий   номер : _________ _______________________   
  
Вид : ________________ ____________     Ким  надана  апеляція   __ ______________ ___________   
  
Причина протеста : _________________________________________________________ _ _____ ___   

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ ____________________________________ 

__________________________________________ _________ ____________________________________   

  
  
Інформація   для   секрітаріата :   
  
Дата : ________ час об’явлення офіцийних результатів :  _________   
час предоставлення протеста :  _________ __   
  
    
  
  
Офіційна особа секрітаріата :  ______________________________   
  
  
Рішення апеляційного жюрі   
  
____________ ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______ ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ _____________________________________________ 

_________________________________ ______________________________________________________   

  

  

Підпис :   ________________________ ________   
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Додаток 4 
 

ПЕРЕВІРКА В КІМНАТІ ЗБОРУ ТА РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ 

Будь ласка, зверніть увагу, що наступні предмети не допускаються в зону змагань: 

• Мобільні телефони 

• CD-плеєри, аудіоплеєри та відеоплеєри 

• Фотокамери та відеокамери 

• Відеомагнітофони та аудіомагнітофони 

• Взуття з кількістю шипів та гнізд для шипів більшою за 11  

• Шипи, довжиною більшою за 9 мм, виключення – стрибок у висоту та метання спису, де 

допустима довжина шипів складає 12 мм 

• Спортінвентар для метань або частини снарядів 

• Вимірюючі стрічки, крейда і т. ін. для відміток, за виключенням тих, що надаються 

організаційним комітетом.  

 


