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    1. Цілі та завдання  
      - популяризація здорового способу життя та творчого спортивного 

довголіття серед населення України; 
      - залучення осіб середнього та старшого віку, спортсменів різних 

вікових груп, аматорів спорту до активних занять масовим спортом та участі у 
змаганнях;           

      - сприяння пропаганді ідей олімпійського руху, розвитку легкої 
атлетики;   

      - активізації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності серед 
ветеранів фізичної культури і спорту та населення в регіонах України; 

         - визначення кращих ветеранів легкої атлетики України для участі у 
міжнародних змаганнях. 
 

     2. Терміни та місця проведення 
  Чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів  проводиться 
18-20 липня 2014 року за адресою: м.Київ, вул. Матеюка, 4, стадіон РВУФК, 
Столичне шосе, 19, ДП ОНСЦ “Конча Заспа”. 

День приїзду на змагання входить до терміну проведення змагань. 
  Мандатна комісія проводиться: 18 липня з 15.00 до 20.00  у 
приміщенні легкоатлетичного манежу РВУФК та 19 липня з 08.00 до 09.00  у 
приміщенні легкоатлетичного манежу РВУФК та в  ДП ОНСЦ “Конча Заспа”.  

Початок змагань 19 липня о 09.00.  
 
    3. Керівництво  проведення змагань 
 Керівництво   організацією   та   проведенням   змагань  здійснюється 
Міністерством    молоді   та    спорту  України    (  далі   Мінмолодьспорт  ),  
Федерацією  легкої  атлетики України  (далі  Федерація),  Департаментом 
освіти і науки, молоді та спорту КМДА. 
 Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення  змагань 
покладається на головну суддівську колегію (далі ГСК), затверджену 
Мінмолодьспортом за поданням Федерації в установленому порядку. 
 Програма змагань, вимоги до учасників та визначення переможців  
здійснюється відповідно до даного Регламенту та правил  змагань з легкої 
атлетики ( далі Правила). 
Програма змагань: 

жінки чоловіки 
Біг Стрибки Метання Біг Стрибки Метання 

100 м, 200 м,               
400 м, 800 м, 

висота 
довжина 

ядро 
диск 

100 м, 200 м,                     
400 м, 800 м, 

висота 
довжина 

ядро 
диск 

1500 м, 3000 м, 
5000 м, 10000 м 

потрійний молот 
спис 

1500 м, 3000 м, 
5000 м, 10000 м 

потрійний молот 
спис 

100/80м з/б - 
до 60 років  

400/300/200 з/б - 
до 60 років  

 вага 110/100/80 з/б - 
до 80 років  

 400/300м з/б - 
до 70 років  

 вага 

с/х 3000, 5000 м   с/х 3000, 5000 м   

естафети   
4х100 м, 4х400 м 

 п’ятиборство 
метальників 

естафети                
4х100 м, 4х400 м 

 п’ятиборство 
метальників 
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     4.Учасники змагань. 
  До участі у змаганнях допускаються всі бажаючі жінки та чоловіки, 
яким на день проведення змагань виповнилося 30 років і більше, які заявлені 
від команд областей України, м. Києва та особисто. 
  У змаганнях з особистої першості можуть брати участь іноземні 
спортсмени  ( в особистому заліку) на загальних умовах, та спортсмени 
України, які не увійшли до складу відповідних команд України. 
Загальний залік проводиться серед областей  серед трьох груп. 
Загальний численний склад команд – не обмежений . 
  На кожну дисципліну програми змагань можна заявляти необмежену 
кількість учасників. Кожен учасник може приймати участь у двох  
дисциплінах програми змагань. 
  Відповідальність за стан здоров'я учасників змагань несуть медичні 
установи за місцем проживання учасників, які надали дозвіл для участі у 
змаганнях, а також організації, які направляють команди чи окремих 
спортсменів на змагання.  

  Змагання проводяться по 5-річним віковим категоріям серед жінок та 
чоловіків (згідно з Правилами WMA): 30-34: 35-39: 40-44: 45-49…… і 90+ 

   Кожний учасник змагань повинен мати два стартових номери, що 
відповідають стартовому номеру учасника у заявці команди та у картці учасника. 
 
   5.Визначення особистої та командної першості 

  Змагання  особисто-командні. 
Особиста першість у кожному виді програми визначається у відповідності до 
діючих Правил. 
Переможці та призери в особистій першості визначаються окремо серед 
чоловіків та жінок: 

 у вікових групах (згідно з результатами); 
 у кожному виді програми (згідно з особистими рейтингами WMA). 
 в абсолютному заліку (згідно з особистими рейтингами WMA). 

Особисті рейтинги WMA визначаються за допомогою електронного 
калькулятора “WMA Age-grading calculator 2006”. 
 До командного заліку змагань входять не більше двох кращих 
результатів кожного учасника згідно з особистими рейтингами WMA. 
  Командна першість визначається загальною сумою кращих 20 
результатів - особистих рейтингів WMA. 
 

      6.Нагородження. 
  Команди які вибороли 1 місця у кожній групі областей, 
нагороджуються кубками та дипломам Мінмолодьспорту. 

 Команди, які вибороли ІІ та ІІІ місця у кожній групі, нагороджуються 
дипломами Мінмолодьспорту. 
  Учасники, які вибороли 1-3 місця у кожному виді програми у вікових 
групах (згідно з результатами), нагороджуються дипломами  
Мінмолодьспорту.  



 4 

 Учасники, які вибороли 1-3 місця у  кожному  із видів програми (згідно 
з особистими рейтингами WMA), нагороджуються дипломами та медалями 
Мінмолодьспорту.Cпортсмени які вибороли 1 місця нагороджуються призами 
від НОК України та АВЛАУ. 
 Абсолютні переможці  серед жінок та чоловіків нагороджуються 
призами АВЛАУ. 
  
   7. Фінансові умови участі у змаганнях. 
 Витрати, що повя’зані  з  організацією, проведення змагань  (оренда 
спортспоруд, обладнання, проїзд, проживання, добові та харчування суддів, 
нагородження переможців) здійснюється за рахунок Мінмолодьспорту. 
 Витрати на страхування спортсменів від нещасних випадків, 
проживання, проїзд в обох напрямках, добові у дорозі, харчування – за 
власні кошти учасників, за рахунок організацій, що відряджають та інших 
позабюджетних коштів, використання яких не порушує чинного 
законодавства України.. 

 
    8.Термін та умови подання заявок 
  Не пізніше, ніж за 10 днів до строку проведення змагання, організації, 
що направляють команди чи окремих спортсменів на змагання, надсилають 
головному секретарю змагань попередню заявку  (підпис керівника 
організації, що направляє на змагання команду або окремих учасників 
змагань, віза лікаря та печатки організації та лікарського закладу не 
обов’язкові). 
  Офіційні представники команд надають до мандатної комісії оригінал 
остаточного варіанту заявки та ксерокопії документів учасників змагань, дані 
про яких відсутні в електронній «Базі даних учасників змагань – ветеранів 
легкої атлетики України».  

  Остаточний варіант заявки без підпису керівника організації, що 
направляє на змагання команду або окремих учасників змагань, візи лікаря 
та печатки організації та лікарського закладу вважається не дійсним. 
  У разі виникнення питань щодо належності учасника змагань до 
області обов’язково надається ксерокопія паспорту. 
  Кожен учасник повинен мати страховий медичний поліс дійсний на 
термін проведення змагань.   
  Команди-учасники які, не надали остаточний варіант заявки, в 
командній першості участі не приймають. 
 
    9.Підготовка спортивних споруд 
  Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Укрпаїни від 18 грудня 
1998 року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних споруд та інших 
спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та 
культурно-видовищних заходів додаткові заходи щодо попередження 
травматизму та запобігання нещасних випадків у спортивній галузі’’. 
Підготовка спортивних споруд покладається на них власників. 
  Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки 
під час проведення змагань здійснює робоча комісія яка утворена 
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відповідними обласними державними адміністраціями. Власник  спортивної 
споруди не менш ніж за чотири години до початку змагань повинен подати 
до робочої  комісії акт про її готовність до проведення змагань. 
  Невиконання вимог, передбачених зазначеним Регламентом, що 
стали причиною виконання надзвичайних обставин  під час проведення 
змагань, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним 
законодавством України. 
 
    10. Медичне забезпечення 
  Відповідно до “Положення про медичне забеспечення спортивних 
заходів’’, що затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України  
від 27.10.2008 р. № 614, медичне забезпечення спортивно-масових заходів 
здійснюється Українським центром спортивної медицини, обласними і 
міськими диспансерами, центрами незалежно від їх відомчої належності , 
відділеннями спортивної медицини лікувально-профілактичних закладів 
загальної мережі. 
  До медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані 
медичні працівники. Присутність лікаря на змаганнях обов’язкова. 
  Лікар входить до складу ГСК на правах заступника головного судді. 
Усі його рішення, в межах компетентності  обов’язкові для учасників, суддів, 
організаторів змагань. 
 
   11. Звіт про підготовку та проведення змагань.  
  Головний суддя після закінчення змагань у п’ятиденний термін подає 
звіт головного судді про проведення змагань, протоколи змагань підписані 
технічним делегатом і головним секретарем змагань та оригінали іменних 
заявок на участь у змаганнях відділу фізичного виховання різних верств 
населення  Мінмолодьспорту. 
 
 
  Контакти 
     Тел.: (050) 469-1391 (Смєлаш Л.Й.); (067) 780-7739 (Самойленко І.С.) 
     Тел./Факс: (044) 220-20-85 (ФЛАУ);(для попередніх заявок) 

     E-mail:   bertik@voliacable.com (для попередніх заявок), гол.секретар. 

 
Організаційний делегат  Смєлаш Л. 
Технічний делегат    Кострицький Ю. 
Керівник змагань   Нікітенко Д. 
Головний секретар   Нікітенко О.  всі м.Київ 
 
 
 
 
Даний Регламент є офіційним і персональним викликом на змагання 
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