


5.  Характер заходу: 
 Змагання  особисто-командні 

6.  Програма змагань: 
Жінки, жінки молодь: 30 км.  
Чоловіки, чоловіки молодь: 30 км. 

7. Безпека та підготовка місць проведення заходу. 
 Безпека та підготовка місць проведення  змагань  здійснюється організаторами чемпіонату 

– ФЛАУ  та Федерацією легкої атлетики м. Києва, відповідно 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. 
 Протести подаються та розглядаються відповідно до Правил ІААФ. 
 Командна першість чемпіонату України з легкої атлетики (трейл) визначається загальною 

сумою очок 4 кращих залікових результатів кожної команди за таблицями нарахування 
очок до командного заліку.  
 

Таблиця нарахування очок до командного заліку на чемпіонатах України 
 

Зайняті 
місця 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очки 100 80 70 60 50 40 30 25 20 15 10 5 
 

 Учасники, які посіли 1-е, 2-е, 3-є місця в кожній віковій категорії нагороджуються 
медалями Мінмолодьспорту. 

 Команди, які посіли 1-е, 2-е, 3-є місця  нагороджуються кубками Мінмолодьспорту. 
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення  учасників. 

 Витрати щодо матеріального забезпечення спортивних заходів несуть:  
 З підготовки й проведення змагань, передбачених Єдиним календарним планом - 

Мінмолодьспорт в межах відповідного бюджетного призначення за окремим кошторисом.  
 Відрядження суддів та тренерів Мінмолодьспорту  на змагання (проїзд до місця змагань та 

зворотно, проживання, добові в дорозі і харчування в дні змагань) - Мінмолодьспорт в 
межах відповідного бюджетного призначення за окремим кошторисом. 

 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 учасників в готелях -  за рахунок організацій, що відряджають. 

10.   Строки та порядок подання заявок на участь у заході.  
 До 24.09.2015 року, або ж до досягнення ліміту учасників, спортсмени проводять 

реєстрацію на web порталі:  https://athletic-events.com/events/128 
 Контакти відділу організації та проведення змагань ФЛАУ :02140,  Київ,  вул. Бориса Гмирі, 

буд. 2.   
 Телефон/факс: (044) 220 20 85; 220 20 86. 

11. Підсумкові протоколи. 
 Підсумкові протоколи змагань надаються у електронному вигляді  до офісу ФЛАУ он-

лайн після закінчення змагань за адресою: ikachkivskyi@flau.org.ua. У печатному вигляді 
(1 екземпляр)  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. 

 Результати змагань надаються офіційним статистиком ФЛАУ до ЄАА, ІААФ он-лайн . 
 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. 

12. Звіт про змагання. 
 За підсумками змагання Технічний делегат складає звіт про підготовку та проведення 

змагання та направляє його до офісу ФЛАУ до 07.10.2015 року. 
Контакти: 
 Організаційний делегат: Уманська Євгенія Василівна  093 69 20 114 
 Технічний делегат: Бурденюк Руслан Валентинович 
 Керівник змагань: Желєзов Костянтин Олександрович   
 Головний секретар: Кузьминська Юлія Миколаївна 

                                     
Реєстрація учасників проводиться на web порталі:  https://athletic-events.com/events/128 
 

Регламент є офіційним викликом на змагання. 
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