
 
 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ  
проведення Всеукраїнських змагань з легкоатлетичного кросу  

присвяченого пам’яті дворазового олімпійського чемпіона В.Куца  
серед юнаків, юніорів, дорослих та ветеранів 

10-11.04.2017 р. 
 
 

1.   Цілі та завдання заходу 
 популяризація легкої атлетики; 
 подальший розвиток легкої атлетики на території України шляхом залучення населення до регулярних занять 

легкою атлетикою; 
 підвищення якості та ефективності роботи територіальних органів виконавчої влади з фізичної культури та спорту та 

учасників ФЛАУ, здійснення оцінки роботи спортивних організацій, спортивних шкіл та спеціалізованих 
навчальних закладів спортивного профілю з розвитку легкої атлетики. 

 
2.   Строки та місце проведення заходу . 

 10-11 квітня 2017 року Змагання проводяться в с.Олексине Тростянецького району Сумської області. Початок  
змагань 11 квітня о 12:00 в районі клубу культури (по вул. Куца). 

 День приїзду 10.04.2017 р. – є офіційним днем змагань. 
 
3.   Організація та керівництво проведенням  заходу. 

 Загальне керівництво проведенням змагань здійснює федерація легкої атлетики Сумської області (далі ФЛАСО) та 
Комунальний заклад Сумська обласна дитячо-юнацька спортивна школа (далі Сумська ОДЮСШ). 

 ФЛАСО призначає та затверджує керівні органи змагань, здійснює допуск учасників, проводить змагання у 
відповідності до Правил ІААФ, проводить організаційну роботу щодо проведення змагань, прийому та розміщення 
учасників.  

 Відповідальність за дотримання правил проведення змагань покладається на Технічного, Організаційного делегатів, 
Керівника змагань та Головного секретаря змагань (ГСК).  

 ФЛАСО забезпечує суддівство змагань (підготовка, відбір, призначення суддів відповідних кваліфікаційних 
категорій),  випуск  підсумкової  інформації про змагання, розміщення інформації про змагання на сайтах ФЛАУ та 
ФЛАСО. 

 Безпека та підготовка місць проведення  змагань  здійснюється організаторами – ФЛАСО, відповідно правил ІААФ. 
 

4.   Учасники змагань. 
  До участі у змаганнях допускаються спортсмени – члени ФЛАУ, заявлені особисто або від команд областей 

України, АР Крим, м. Севастополя, м. Києва, ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ, УОР, УФК, ФСТ, територіальних ФЛА, 
спортивних клубів та інших організацій спортивного спрямування.  

 Атлети - члени іноземних ФЛА, допускаються до участі у змаганнях тільки за згодою ФЛАУ. 

Чисельний склад команд та кількість учасників на кожний вид -  необмежений.  
 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.  
 

5.   Характер заходу: 
 Змагання  особисті. 

 
 



6.   Програма змагань: 
Юнаки та дівчата 2004 р.н. та молодше – 500 м 
Юнаки та дівчата 2002-2003 р.н. – 1 км 
Юнаки та дівчата 2000-2001 р.н. – 1 км 
Юніори та юніорки – 4 км 
Жінки – 4 км 
Чоловіки – 6 км   
Чоловіки ветерани (спортсмени, яким на момент старту виповнилося 35 років і більше) – 4 км 
Жінки ветерани (спортсменки, яким на момент старту виповнилося 35 років і більше) – 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. 
 Переможці та призери серед чоловіків та жінок ветеранів визначаються згідно з особистими рейтингами WMA за 

допомогою електронного калькулятора “WMA Age-grading calculator 2015”, який можна знайти за наступним 
посиланням: http://www.howardgrubb.co.uk/athletics/wmalookup15.html 

 Учасники, які показали кращі результати на дистанції 4 км серед жінок та 6 км серед чоловіків (незалежно від віку 
учасників) нагороджуються спеціальними грошовими призами:  
1-й результат – 3000 грн.; 2-й результат – 2000 грн.; 3-й результат – 1000 грн. 
 

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 01.04.2017 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 08.04.2017 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 10.04.2017 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 10.04.2017 року секретаріат змагань (приміщення Тростянецької дитячо-юнацька спортивної школа 
«Барса» за адресою: 42600 Сумська обл., м. Тростянець, вул. Шевченка, 3 (05458) 5 15 95) працює з 10.00 до 14.00 
лише для  остаточних уточнень заявок. 

 Технічна нарада проводитиметься 10.04.2017 р. о 17.00 в приміщенні секретаріату змагань, або за місцем проживання 
іногородніх учасників (за згодою представників всіх команд). 
 

10.  Заявочний  лист (заявка). 
       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 
змагання 
Печатка                 Особистий підпис 

Президент Федерації легкої атлетики області (регіону) 
 
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: Маслюк Олександр Іванович 050 302 86 05 
 Технічний делегат: 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. 



 

ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА ПЕРЕБУВАННЯ  

(можливі зміни) 

 

10.04.2017 р. 

до 14:00 – приїзд учасників до м.Тростянець (зал. станція «Смородине»), розміщення у готелях. 

15:30 – екскурсія по м.Тростянець, ознайомлення з історико-культурною спадщиною міста, 
сучасними об’єктами культури та спорту, масштабними заходами, які нині проводяться у місті. 

17:00 – технічна нарада з представниками команд. 

 

11.04.2017 р. 

10:00 Збір та відправлення до місця проведення змагань  
(с.Олексине, 9км від м.Тростянець) 

11:20 Урочисте відкриття змагань 
12:00 Початок змагань 

 

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

Вікова група чоловіки жінки 
юнаки 2004 р.н. і молодше 500 м 500 м 

юнаки 2002-2003 р.н. 1 км 1 км 

юнаки 2000-2001 р.н. 1 км 1 км 

юніори 1998-1999 р.н. 4 км 4 км 

дорослі 1997 р.н. і старше 6 км 4 км 

ветерани (учасники віком понад 35 років) 4 км 4 км 

   
15:00 Нагородження переможців та призерів, урочисте закриття змагань 
з 16:00 Від’їзд учасників 

 
Карта місцевості с.Олексине 

                  
          https://www.google.com.ua/maps/@50.5230584,34.9338026,727m/data=!3m1!1e3 

          Корисні номери телефонів: 
         Залізничний вокзал м.Суми, довідкова   (0542) 719-537 цілодобово 
         Сервіс-Люкс м.Суми (рейсові мар. таксі)  050 610-92-80, 067 32-22-885 цілодобово 


