
Положення 
Про календар змагань ФЛАУ 

У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: 

всеукраїнські змагання - змагання, які проводяться за участю представників не менше половини 

областей; 

обласні змагання – змагання, що проводяться в певній області; 

місцеві змагання – змагання, що проводяться в певному місті, районі;  

командні змагання - змагання, у яких беруть участь два і більше спортсменів від команди, результати 

яких визначають команду-переможницю; 

міжнародні змагання - змагання, які проводяться за участю спортсменів з двох і більше країн; 

ранг змагань - рівень спортивного заходу, що проводиться в Україні або за її межами; 

розіграш Кубка - спортивне змагання за участю спортсменів, команд, що проводиться, як правило, у 

декілька етапів; 

чемпіонат - офіційне змагання серед суб’єктів або між суб’єктами сфери фізичної культури і спорту за 

віковими, територіальними ознаками, яке проводиться лише один раз на рік за кожною окремою 

ознакою. 

Ранги змагань 

У кваліфікаційних нормах та вимогах, які містяться в Єдиній спортивній класифікації України для 

визнаних видів спорту в Україні, встановлюються такі ранги змагань: 

I ранг - Ігри Олімпіад, Всесвітні ігри; 

II ранг - чемпіонати світу та Європи серед спортсменів усіх вікових груп, Глобальні ігри, розіграші 

Кубків світу та Європи, гран-прі, Юнацькі олімпійські ігри, Всесвітні Універсіади, Європейські 

спортивні ігри, інші міжнародні змагання, що включені до календарних планів міжнародних 

федерацій та федерацій інвалідів з відповідних нозологій; 

III ранг - чемпіонати України, розіграші Кубків України, інші офіційні всеукраїнські змагання, що 

включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, 

крім молодших вікових груп; 

IV ранг - чемпіонати України, інші офіційні всеукраїнські змагання серед спортсменів молодших 

вікових груп, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів України; 

V ранг - чемпіонати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, фізкультурно-

спортивних товариств (далі - ФСТ), крім молодших вікових груп, зональні змагання, що включені до 

відповідних календарних планів спортивних змагань; 



VI ранг - чемпіонати областей, ФСТ серед спортсменів молодших вікових груп, чемпіонати міст, 

районів, спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів 

спортивного профілю та інші, що включені до відповідних календарних планів спортивних змагань. 

 

Принципи побудови Календаря. 

Проводиться наступний розподіл змагань по календарям: 

Всеукраїнський календар – включає в себе:  

Консультативно: 

- Ігри Олімпіад; 

- Всесвітні ігри; 

- чемпіонати світу та Європи серед спортсменів усіх вікових груп; 

- розіграші Кубків світу та Європи; 

- Юнацькі олімпійські ігри; 

- Всесвітні Універсіади; 

- Європейські спортивні ігри; 

- інші міжнародні змагання, що включені до календарних планів міжнародних федерацій і на яких 

планується виступ збірних команд України. 

Організаційно: 

- чемпіонати України; 

- етапи та фінал кубку України; 

- міжнародні матчеві зустрічі (договори на проведення яких підписані ФЛАУ); 

- міжнародні змагання, які вимагають дозволу ЄАА (згідно Правила 2.6 Правил проведення 

змагань з легкої атлетики ІААФ);  

- національні змагання, які вимагають дозволу національної федерації (згідно Правила 2.7 Правил 

проведення змагань з легкої атлетики ІААФ); 

- всеукраїнські змагання; 

- чемпіонати та всеукраїнські змагання ФСТ. 

Регіональний календар  - включає в себе всі інші змагання, які не ввійшли до всеукраїнського 

календаря і які не протирічать Правилам проведення змагань ІААФ. 

До календаря ФЛАУ вноситься дата початку проведення змагань і дата закінчення змагань. 

Дати приїзду та від’їзду команд та суддів, вносяться до відповідних календарів міністерств, ФСТ, 

областей та інших організацій, які організовують та проводять змагання. Також, дати приїзду та 

від’їзду зазначаються в регламентах змагань.  

Планування змагань 

Чемпіонат України проводиться в приміщенні один раз на рік та на стадіоні також один раз на 

рік.  Участь спортсменів у змаганнях чемпіонатів України обмежується вимогами Правил проведення 

змагань ІААФ та регламентом змагань. 

Чемпіонат України може бути: особистим, командним та особисто-командним. 



Проведення Чемпіонатів України повинно плануватися виходячи з календаря міжнародних 

змагань і, як правило, є відбором національної збірної команди України на участь у основних 

офіційних міжнародних стартах. Строки проведення Чемпіонату України плануються федерацією 

легкої атлетики України з урахуванням пропозицій тренерського штабу Міністерства молоді та спорту. 

Кубок України проводиться етапами та фінальними змаганнями.  

Змагання можуть бути особистими та командними. 

Проведення змагань етапів Кубка України планується виходячи з календаря міжнародних 

змагань і може бути як відбірковим змаганням перед окремими міжнародними змаганнями, так і, в 

окремих випадках, додатковим стартом по виконанню нормативних вимог на офіційні міжнародні 

змагання.   

В окремих випадках, за пропозицією тренерського штабу Міністерства молоді та спорту, етапи 

проведення змагань на Кубок України з де яких видів легкої атлетики, проводяться відокремлено від 

основних змагань.   

Строки проведення змагань на Кубок України плануються федерацією легкої атлетики 

України, з урахуванням пропозицій тренерського штабу Міністерства молоді та спорту. 

Міжнародні матчеві зустрічі – проводяться згідно договорів, підписаних ФЛАУ з ФЛА інших 

країн.  

Міжнародні змагання – можуть бути включені до всеукраїнського календаря, якщо в них 

приймають участь команди не менше двох країн. При цьому, кількість видів у змаганні повинна бути 

не менше 10-ти. В змаганнях з ходьби, кросу, марафонського бігу, естафетного бігу та позастадіонних 

видів витривалості склад команд не обмежується, але кількість учасників змагань у попередній рік 

повинна становити не менше 80 спортсменів. 

Всеукраїнські змагання – можуть бути визнані такими і включені до всеукраїнського 

календаря, якщо в попередній рік в них приймали участь команди не менше половини областей 

України і загальна кількість спортсменів становила не менше 160 спортсменів.  

Чемпіонати та всеукраїнські змагання ФСТ – відкриті чемпіонати ФСТ та інші змагання, які за 

визначенням підпадають до категорії всеукраїнських, можуть бути включені до всеукраїнського 

календаря по заявці цих ФСТ. При цьому, контроль за проведенням цих змагань покладається на 

ФЛАУ, на них обов’язково повинен бути запрошений представник від ФЛАУ, а регламент змагань – 

завізований Президентом ФЛАУ. Чемпіонат ФСТ не може називатися Чемпіонатом України. 

Всеукраїнський календар формується в такі строки: 

1. До 31 січня року, що передує, список основних всеукраїнських змагань з назвами і термінами 
проведення* (без місць проведення) узгоджується з Міністерством молоді та спорту України. 

2. До 15 лютого  ФЛАУ розсилає  список основних всеукраїнських змагань з назвами і термінами 
проведення (без місць проведення) регіональним федераціям.  

3. До 30 березня ФЛАУ проводить конкурс на право проведення основних всеукраїнських  
змагань  на  наступний  календарний рік (до 15 березня всі конкурсні заявки на проведення 
змагань від регіональних федерацій, включаючи заповнені заявочні форми та ініші 
документи (додаток №1 до Положення), повинні бути надані в офіс ФЛАУ. 

4. При відсутності заявки  на окреме змагання, ФЛАУ залишає за собою право проведення 
переговорів з регіональними федераціями з метою пошуків кандидатів на проведення 
змагання. 



5. До 31 травня  приймається  узгоджене рішення по датах, назвах і місцях  проведення змагань 
(на основі проведеного конкурсу), розробляється проект календарного  плану, який  візується 
головними тренерами штатної збірної команди України. Календарний  план затверджується   
Виконкомом  ФЛАУ. 

6. До 15 червня календарний план розсилається у  регіони, ФСТ, відомства, клуби, асоціації. 
Утворюються регіональні та відомчі календарі. Регіональні календарі узгоджуються з 
структурними підрозділами з фізичної культури і спорту обласних державних адміністрацій. 

7. До 15 липня - отримання  офісом ФЛАУ  календарів від регіонів, ФСТ та відомств, клубів, 
асоціацій. 

8. До 01 серпня – створюється  повний  календар ФЛАУ та  розміщується  на сайті Федерації. 
9.  До 01 вересня офіс ФЛАУ приймає  пропозиції щодо внесення остаточних  корекцій у 

регіональні та відомчі календарі. 
10. До 15 вересня – календарний план  ФЛАУ надсилається електроною поштою  до  ЕАА. 
11. Корекція  календаря ФЛАУ на міжнародному календарному конгресі (початок жовтня)  

можлива тільки у разі виникнення форс-мажорних обставин. 
12. Після  календарного конгресу будь-які правки календаря виключаються.  

*термін  проведення  включає тільки дні змагань (без дня приїзду) 

Після затвердження Виконкомом ФЛАУ календаря на наступний рік, голова колегії суддів 

України з легкої атлетики на протязі місяця надає Виконкому для затвердження списки головних 

суддівських колегій, які будуть обслуговувати кожні змагання, включені до національного календаря. 

За 90 днів до початку кожного з змагань, внесених до національного календаря, РФЛА, ФСТ та 

Міністерства повинні надати до ФЛАУ затверджені відповідними керівниками регламенти, 

положення та розклади змагань, для їх узгодження та розміщення на сайті ФЛАУ.  

ФЛАУ розміщує положення, регламенти та розклади змагань на своєму сайті за 80 днів до 

початку проведення змагань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток №1 до Положення  
 

Заявочна  форма  ФЛАУ 
 на проведення регіональними федераціями 

основних всеукраїнських змагань з легкої атлетики  
(додається до листа-заявки на конкурс по проведенню всеукраїнських змагань на стадіоні та у 

приміщенні) 
 

1.      Наявність  основної матеріально-технічної комплектації     
спортспоруди та суддівських кадрів. 

         Так      Ні Інше 

2.                Бігова  доріжка  з стандартною довжиною 
(стадіон-400м, манеж-200м) 

   

3.  Матеріальна  бровка   Радіус бровки. 

4.  Доріжок на прямій   (стандарт)   Кількість 

5.  Доріжок по колу  (стандарт)   Кількість 

6.  Штучне покриття (сертифікація)   Назва виробника 

7.  Яма з водою для бігу з перешкодами    

8.  Відеофініш (сертифікат)   Назва виробника 

9.  Стартові блоки    

10.  Табло інформаційні  (комплект)    

11.  Бар’єри  для бар’єрного бігу, універсальні на  п»ять  рівнів висоти 
(комплект) 

   

12.  Перешкоди  для бігу з перешкодами (комплект)    

13.  Прапорці (комплект)    

14.  Столики, стільці, скамейки, парасольки (комплект)    

15.  Сектор для стрибків у висоту    

16.  Стійки для стрибків у висоту    

17.  Приземлення для стрибків у висоту (сертифікат)    

18.  Планки для стрибків у висоту    

19.  Прилад для виміру рівня висоти    

20.  Рулетки сталеві  (комплект-сертифікат)    

21.  Сектор для стрибків  з жердиною    

22.  Стійки для стрибків  з жердиною    

23.  Місце приземлення для стрибка з жердиною (сертифікат)    

24.  Планки для стрибків з жердиною    

25.  Прилад телескопічний для виміру висоти планки    

26.  Сектор для стрибка у довжину і потрійним    

27.  Бруси та Індикаторні планки (комплект)    

28.  Таблички для визначення рекорду Світу, Європи, національного  
(комплект) 

   

29.  Сектор для штовхання ядра    

30.  Сегмент для штовхання ядра    

31.  Ядра  легкоатлетичні (комплект)    



32.  Сектор для метання диска та молота    

33.  Захисне огородження   для метання диска та молоту (сертифікат)    

34.  Молота  легкоатлетичні (комплект-сертифікат)    

35.  Накладні кільця для кола метання диска та молоту    

36.  Сектор для метання списа    

37.  Списи  легкоатлетичні (комплект-сертифікат)    

38.  Роздягальні    

39.  Туалети    

40.  Душові    

41.  Інвентарний склад    

42.  Аудіо-інформаційна система для глядачів    

43.  Зала для проведення технічних нарад, прес-конференцій    

44.  Приміщення для допінг-контролю    

45.  Кабінет лікарський    

46.  Суддівські  приміщення    

47.  Кімната  апельжурі    

48.  Регіональна суддівська колегія, підготовлена для проведення змагань    

49.  Судді-інформатори    

50.  Стартери    

До заповненої  заявочної форми   додаються наступні документи: 

1. Гарантійне  зобов»язання  Регіональной федерации виконувати всі Правила і Регламенти  ІААФ, ЄАА, 
ФЛАУ. 
2. Офіційний дозвіл та підтримка заходу  держадміністрацією  області (міста, району). 
3. Інша інформація  (за вимогою ФЛАУ). 
4. Рекомендується додавати до заявки плани заходів щодо: залучення волонтерів,  анонсування та 
висвітлення  змагання у  регіональних засобах інформації, залучення глядачів, відповідністі місць 
проведення змагань Правилам, наявності сертифікованого інвентарю та вимірювальної техніки, умов для 
глядачів (стан трибун, буфети та інш.), систем інформаційного забезпечення (наявність відповідної 
оргтехніки, якість звукопідсилювання, робота суддів-інформаторів, наявність комп’ютерних мереж, 
оперативний зв”язок), співпраці з органами виконавчої влади, наявності  та стану приміщень для наради 
представників та суддів, наявності та стану приміщень для роботи секретаріату, наявності та стану 
роздягалень, туалетів, приміщень для масажу, наявності та стану приміщень для допінг-контролю, 
наявності та стану приміщення для роботи прес-центру, умов розміщення у готелях спортсменів, тренерів, 
суддів, забезпечення автотранспортом, наявності та рівня  призового фонду, рівня  урочистих церемоній. 

 


