
 



 
 

 

Дорослі, молодь, юніори, юнаки старшого і молодшого віку: штовхання ядра, метання молота, списа, 

диска. 

7. Безпека та підготовка місць проведення заходу. 

 Безпека та підготовка місць проведення змагань здійснюється організаторами згідно міжнародних 

правил ІААФ. 

 Відповідальність за стан 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. Кожний учасник повинен мати страховий поліс на термін проведення змагань. 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів. 

 На кожну дисципліну програми можна заявляти необмежене число учасників. Кожен учасник має право 

брати участь у необмеженій кількості дисциплін програми.  

 Протести розглядаються відповідно до Правил ІААФ. 

9. Умови фінансування заходу та матеріальне забезпечення учасників 

 Відрядження суддів, 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. 

 Федерація легкої атлетики Черкаської області забезпечує суддівство змагань (підготовка, відбір, 

призначення суддів відповідних кваліфікаційних категорій) та нагородження переможців та призерів  

грамотами.  

10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході. 

 До 14.06.2014 року перед проведенням Всеукраїнських змагань з легкоатлетичних метань, команди – 

учасники надсилають електронною поштою до оргкомітету змагань попередню заявку, згідно нижче 

зазначеного зразку, а також інформацію про чисельний склад учасників (жінок, чоловіків, тренерів, інших 

осіб.). Кінцева заявка надсилається електронною поштою до Оргкомітету змагань до 20.06.2014 року. У разі 

порушення строків або не надання попередньої або кінцевої заявки до Оргкомітету змагань в зазначені 

терміни, команди та спортсмени, які не надали таких заявок до змагань не допускаються. 

 Розміщення спортсменів, тренерів, та представників команд, проводиться за попереднім узгодженням з 

оргделегатом змагань. У разі неузгодження з оргделегатом кількості осіб від області та місця їх проживання 

під час змагань, команди будуть розміщені по залишковому принципу. 

 Приїзд представників команд – 24.06.2014 року (відрядження представників команд - за рахунок 

відряджуючих організацій). Представники команд надають до секретаріату змагань оригінал заявки, 

ксерокопії паспортів (свідоцтв про народження) та страховий поліс. У день приїзду 24.06.2014 року 

секретаріат змагань працює з 10.00 до 14.00 лише для остаточних уточнень заявок. 

 До заявки, 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 до 24.06.2014 року. 

 Технічна нарада проводитиметься 24.06.2014 о 17.00. 

 Допуск організаціям, які не надіслали попередню або кінцеву заявки дозволяється лише за умови 

надання офіційного листа від керівника спортивної організації, що направляє на змагання, та керівника 

обласної (регіональної) федерації про причини своєчасного ненадання заявок. 

 Контакти відділу організації та проведення змагань ФЛАЧ: 20300,  м. Умань, вул. Леніна, буд. 1. 

11. Допінг-контроль. 

 На всіх змаганнях, згідно графіку роботи Національного Антидопінгового Центру, здійснюється   

допінг-контроль. Учасники, яким буде вручено повідомлення для проходження допінг-контролю, протягом 

1 години з моменту вручення повідомлення повинні прибути до допінгової комісії змагань. 

12. Заявочний лист (заявка). 

Форма заявочного листа (заявки): 

Логотип спортивної організації 

Назва, дата, місце проведення змагання 

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

 

 
№ 

 

 

Стартов 

ий 

номер 

учасника 

Прізвище, 

ім’я 

спортсмена 

Дата 

народже 

ння 

 

Дисципліна 

програма 

Кращий 

результат 

2013 р. 

Розряд ФСТ 

 

ДЮСШ, 

СДЮСШОР 

 

УОР, 

УФК 

 

ШВСМ 

 

 

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 

 

 Заявочний лист команди без підпису керівника спортивної організації та керівника регіональної 

федерації, що направляє на змагання, та печаток зазначених організацій, вважається недійсним. 

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

стартових номера, що відповідають його стартовому номеру в заявочному листі команди. 

 Колір спортивної форми учасників змагань (майка) повинен бути однаковий як попереду, так і 

ззаду. ( правило 143.1) 

13. Підсумкові протоколи. 

 Підсумкові протоколи змагань надаються у електронному вигляді до офісу ФЛАУ он-лайн після 

закінчення змагань за адресою:ifilenko@flau.org.ua. У печатному вигляді (3 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. 

 Представники команд протягом 2-х годин після закінчення програми змагань отримують підсумкові 

особисті рахунки команд, завірені технічним делегатом, головним секретарем змагань та печаткою 

організації, що проводить змагання, а також (за бажанням офіційного представника команди) повний 

підсумковий протокол змагань у електронному вигляді. 

14. Звіт про змагання. 

За підсумками змагання Техделегат складає звіт про підготовку та проведення змагання та 

направляють його до офісу ФЛАУ до 14.07.2014 року. 

Контакти: 

 Оргделегат ФЛАУ: Кончіц Анатолій Леонідович (тел. 0961033749 ) 

 Техделегат ФЛАЧ: Гончар Сергій Вікторович (тел. 0508202004) 

 Керівник змагань: Тихомиров Анатолій Михайлович (тел. 0973740324) 

 Головний секретар: Ремез Ольга Григорівна (тел. 0668793304) 

 Заявки на участь у змаганнях надсилати: 

Головний секретар: Ремез Ольга Григорівна - umansport@mail.ru 

 

 

Регламент є офіційним викликом на змагання. 


