6. Програма змагань:
Юнаки та дівчата 2003 р.н. та молодше – 500м
Юнаки та дівчата 2001-2002 р.н. – 1км
Юнаки та дівчата 1999-2000 р.н. – 2км
Юніори та юніорки – 4км
Жінки, жінки молодь – 4км
Чоловіки, чоловіки молодь – 6км
Чоловіки ветерани (спортсмени, яким на момент старту виповнилося 35 років і більше) – 6км
Жінки ветерани(спортсменки, яким на момент старту виповнилося 35 років і більше) – 4км
Спортсмени-аматори (з клубів любителів бігу, незалежно від віку) чоловіки – 6 км, жінки – 4 км
7. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів.
• Протести розглядаються відповідно до Правил ІААФ.
• Учасники, які посіли 1-е, 2-е, 3-є місця нагороджуються грамотам, медалями, цінними подарунками.
• Для переможців змагань в категорії «чоловіки» та «жінки» передбачені спеціальні грошові
1-е місце – 1200 грн.; 2-е місце – 1000 грн.; 3-е місце – 800 грн.

призи:

8. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників.
Витрати щодо матеріального забезпечення спортивного заходу несуть:
• З підготовки й проведення змагань, оплати суддівства – Сумська ОДЮСШ та федерація легкої атлетики Сумської
області.
• Нагородження переможців та призерів – федерація легкої атлетики Сумської області, Сумська ОДЮСШ, Сумське
обласне відділення Національного олімпійського комітету України, спонсори та партнери заходу.
• Відрядження учасників, тренерів і представників (керівників) команд на змагання (проїзд до місця змагань і місця
проживання, добові в дорозі і харчування в дні змагань - за рахунок організацій, що відряджають.
• Розміщення іногородніх учасників та тренерів у готелях м.Тростянець – за рахунок партнерів ФЛАСО.
9. Строки та порядок подання заявок на участь у заході.
До 05.04.2016 року попередня заявка, зазначеного нижче зразку, надсилається електронною поштою до оргкомітету
змагань на електронну адресу lora-sumy@ukr.net (копія – flaso@flaso.sumy.ua). Кінцева заявка надсилається електронною
поштою до оргкомітету змагань до 12.04.2016 року.
• При порушенні строків подання попередньої або кінцевої заявки, допуск для участі у змаганнях дозволяється лише
за умови подачі офіційного листа керівника територіальної федерації. При відсутності підтверджуючого листа
спортсмени до змагань не допускаються.
• У день приїзду 14.04.2016 року до секретаріату змагань надається оригінал заявки, ксерокопії паспортів (свідоцтв про
народження) та реєстр сплати членських внесків, завірений печаткою ФЛА. При відсутності прізвища спортсмена у
електронній базі даних ФЛАУ – обов’язково надається оригінал паспорту (свідоцтва) та членський квиток ФЛАУ.
• У день приїзду 14.04.2016 року секретаріат змагань (приміщення Сумської обласної ДЮСШ за адресою 40021, м.Суми,
вул. 20 років Перемоги, буд. 9а, телефон/факс: (0542) 22-22-20) працює з 10.00 до 14.00 лише для остаточних уточнень
заявок.
• Технічна нарада проводитиметься 14.04.2016 р. о 17.00 в приміщенні секретаріату змагань.
10. Заявочний лист (заявка).
УВАГА ЗМІНЕНА ФОРМА ЗАЯВКИ - при подачі заявок сортувати їх у алфавітному порядку за прізвищем тренера
Форма заявочного листа (заявки):
Логотип спортивної організації
Назва, дата, місце проведення змагання
Команда: область ( регіон), ФЛА
№
п/п

Стать

ПІБ
спортсмена

Дата
народження

Звання
(розряд)

Стартовий
номер

Дисципліна програми
(перераховувати в
стовпчик)

ФСТ

ДЮСШ,
СДЮСШОР,
ШВСМ
УОР,УФК

ПІБ тренера

Допуск
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
Президент Федерації легкої атлетики області (регіону)
змагання
Печатка
Особистий підпис
Печатка
Особистий підпис

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.
•
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.
Контакти:
• Організаційний делегат: Сердюченко Олексій Олександрович 066 119 46 51
• Керівник змагань: Шерстюк Сергій Михайлович 066 190 84 90
• Головний секретар: Якерсон Лариса Віталіївна 099 735 59 86

Заявки на участь у змаганнях надсилати:
e-mail: lora-sumy@ukr.net (копія – flaso@flaso.sumy.ua).
Для бронювання безкоштовних місць для розміщення у готелях м.Тростянець
надсилайте склади команд на електронну пошту flaso@flaso.sumy.ua, підверджуйте
бронювання телефоном (066 119 46 51).
Телефон для довідок: 066-119-46-51 (Сердюченко Олексій Олександрович)

Регламент є офіційним викликом на змагання.
Оргкомітет

Володимир Куц
Народився 7 лютого 1927 року в с. Олексине Тростянецького району. Помер 16 серпня 1975 року у Москві.
Видатний стаєр, заслужений майстер спорту СРСР, заслужений тренер СРСР.
У 1956 і 1957 роках був визнаний найкращим спортсменом світу.
На XVI Олімпійських іграх 1956 р. у Мельбурні завоював дві золоті медалі на дистанціях 5000м і 10000м.
Чемпіон Європи 1954 року з бігу на 5000м.
Рекордсмен світу на дистанціях 5000м (1954-1955, 1957-1965) та 10000м (1956-1960).
Десятиразовий чемпіон СРСР.
Встановив 8 світових та 15 всесоюзних рекордів.
Нагороджений Орденом Леніна, медаллю «Ветеран праці».
Автор книги "Повесть о беге" (1964).
Особисті рекорди: 5000 м – 13:35.0 (1957) – світовий рекорд, 10000 м – 28:30.4 (1956) – світовий рекорд.
Тренери: Хоменьков Л. (1951-1954). Нікіфоров Г. І. (1954-1959) – заслужений тренер СРСР.

