
 
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник Міністра          

молоді та спорту України 

  

Матвій БІДНИЙ 

 

 

Зміни до регламенту від 02.09.2021 № 1215/5.3/21 

проведення Кубку України з легкої атлетики серед ветеранів  

(біг, стрибки, метання) 

Внести до регламенту такі зміни: 

 

1) розділи 2, 6, 10 викласти в новій редакції: 
 

“2. Строки та місце проведення змагань 

 Змагання проводяться з 08 по 10 жовтня 2021 року. 

Змагання (біг, стрибки) проводяться з 08 по 10 жовтня 2021 року у 

м. Чорноморську Одеської обл. за адресою: проспект Миру, 15А, спортивний 

комплекс «Шкільний» відділу освіти Чорноморської міської ради Одеської обл.  

Змагання (метання) проводяться з 08 по 09 жовтня 2021 року у                                      

м. Івано-Франківську за адресою: вул. Карпатська, 15, на базі спорткомплексу                        

ім. А. П. Гемби Івано-Франківського національного технічного університету нафти 

та газу. 

6. Програма проведення змагань 

 

Змагання проводяться з таких дисциплін легкої атлетики: 

Жінки  

біг на: 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м; 

біг з/б (до 59 років/60 років і старші): 100/80 м з/б, 400/300 м з/б; 

стрибки: стрибки у висоту, стрибки у довжину, потрійний стрибок; 

спортивна ходьба 3000м, 5000 м; 

метання молота, диска, списа; 

штовхання ядра. 

Чоловіки 

біг на: 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м;  

біг з/б (до 59 років/60 років і старші): 110/80 м з/б, 400/300 м з/б; 

стрибки: стрибки у висоту, стрибки у довжину, потрійний стрибок;  

спортивна ходьба 3000м, 5000 м; 

метання молота, диска, списа; 

штовхання ядра. 

Допускається проведення змагань за умови, що в спортивних змаганнях 

братимуть участь не менше 5 спортсменів у кожній спортивній дисципліні. 
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Програма змагань (м. Чорноморськ): 

08 жовтня 2021 року 

09:00-16:00 – приїзд учасників змагань; 

14:00-18:00 – робота мандатної комісії (адреса: проспект Миру, 15А). 

09 жовтня 2021 року 

13:20-14:00 – змагання (денна програма); 

14:00-14:20 – урочисте відкриття змагань;  

14:20-16:40 – змагання (програма першого дня змагань); 

16:50-17:15 – нагородження призерів та переможців змагань; 

17:15-17:40 – продовження змагань;   

17:40 -  нагородження призерів та переможців змагань. 

10 жовтня 2021 року 

09:00-12:10 – змагання другого дня; 

12:10-13:30 – нагородження призерів та переможців змагань, урочисте 

закриття змагань, від’їзд учасників. 

 

Програма змагань (м. Івано-Франківськ): 

08 жовтня 2021 року 

09:00-16:00 – приїзд учасників змагань;  

14:00-18:00 – робота мандатної комісії (адреса: вул. Карпатська, 15). 

09 жовтня 2021 року 

09:30-12:00 змагання (ранкова програма); 

12:00-12:30 урочисте відкриття; 

12:30-18:00 змагання (денна програма); 

18:00-19.00 нагородження призерів та переможців змагань, урочисте закриття, 

від’їзд учасників. 

 

10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході 

 

Попередні заявки на участь у змаганнях формуються структурними 

підрозділами з питань фізичної культури і спорту АР Крим, областей, мм. Києва і 

Севастополя і надсилаються до 01 жовтня 2021 року на електронну адресу 

секретаріату змагань: Uanseb@gmail.com, 050-334-31-96, 063-100-30-43, Ложечников 

Олександр. 

Області, які вчасно не надали попередні та іменні заявки, до участі у 

змаганнях не допускаються. 

До мандатної комісії надаються уповноваженим представником збірної команди 

регіону: іменні заявки, завірені керівниками структурних підрозділів з питань 

фізичної культури та спорту АР Крим, обласних, Київської міської державної 

адміністрації, лікарем, копія паспорту, страхові медичні поліси, дійсні на період 

проведення змагань, довідки з результатами експрес-тестування на визначення 

антигену до вірусу COVID-19 на офіційному бланку, заяви про підтвердження 

особистого стану здоров’я, не пізніше ніж за день до засідання суддівської колегії. 

Відповідальність за своєчасне надання попередніх та іменних заявок від 
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областей на участь в змаганнях покладається на керівників структурних підрозділів 

фізичної культури і спорту АР Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, а 

відповідний контроль – на ГСК з проведення змагань. 

Можливе додаткове включення до остаточного варіанту заявки до, та або під 

час мандатної комісії окремих учасників змагань відповідної області з обов’язковим 

наданням медичного дозволу для участі у змаганнях. 

До заявки, перезаявки та додаткові заявки на інші дисципліни програми після 

закінчення мандатної комісії не приймаються. 

У змаганнях з особистої першості згідно із Правилами можуть брати участь 

іноземні спортсмени на загальних умовах та спортсмени України, які не увійшли до 

складу відповідних команд регіонів України. 

Звіт головного судді змагань, протоколи результатів змагань, заявки (іменні та 

командні) надсилаються протягом 5-ти календарних днів після завершення змагань 

Головним судею змагань до Мінмолодьспорту офіційним листом у паперовому 

вигляді за адресою: вул. Еспланадна, 42 м. Київ, Україна, або в електронному вигляді 

на e-mail: correspond@msms.gov.ua. До АВСУ, ФЛАУ та ВЛАУ подається копія звіту 

головного судді. 

Оперативна інформація з фотографіями про кількість учасників, кількість 

регіонів та призові місця команд-учасниць надається ФЛАУ до Мінмолодьспорту у 

день закінчення змагань (не пізніше 8:00 у понеділок) на                                                                     

e-mail: minsport_fvrvn2017@ukr.net.”. 

 

 

Начальник відділу масового спорту                                            Артем ОРІШЕВСЬКИЙ 

 

 

                                                                                                   

ПОГОДЖЕНО 

Генеральний Секретар  

Федерації легкої атлетики України 

__________________ І.О. Хропач 

_________________ 2021 р. 
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