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ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення рейтингового конкурсу 

 «Кращий легкоатлет року в Сумській області» 

 
1. Положення про проведення рейтингового конкурсу «Кращий легкоатлет року в Сумській 

області» (далі – Положення) складене на підставі: 

 Календаря змагань федерації легкої атлетики України (далі – Календар ФЛАУ); 

 Календаря змагань федерацій легкої атлетики Сумської області; 

 Класифікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів 

спорту (далі – Класифікаційні норми) (пункт 21); 

 Положення про рейтинг з олімпійських видів спорту в Україні, затвердженого наказом 

Мінмолодьспорту України від 21.10.2013 р. № 667, зареєстрованого в Мін’юсті 06 листопада 

2013 р. за номером 1893/24425 (надалі – Положення Мінмолодьспорту України) (додаток 3); 

 Таблиці рекордів України з легкої атлетики. 

 

2. Мета та завдання: 

 визначення та нагородження кращих спортсменів та тренерів з легкої атлетики в Сумській 

області;  

 підвищення якості та ефективності роботи з розвитку легкої атлетики в Сумській області; 

 посилення пропаганди легкої атлетики серед населення. 

 

3. Організація проведення рейтингового конкурсу «Кращий легкоатлет року в Сумській 

області» (далі – Конкурс): 

 Конкурс проводиться федерацією легкої атлетики Сумської області (далі ФЛАСО); 

 уповноважена особа від ФЛАСО веде паралельний підрахунок очок на підставі Положення 

Мінмолодьспорту України, за результатами виступів спортсменів на змаганнях, які включені 

до Календаря ФЛАУ. 

 при підведенні підсумків результати паралельного підрахунку звіряються з даними 

Мінмолодьспорту України; 

 при нарахуванні очок беруться до уваги результати, показані спортсменами з 01 січня до 31 

грудня року, за який проводиться Конкурс. 

 

4. Номінації Конкурсу: 

 Кращий легкоатлет в абсолютному заліку*; 

 Кращий легкоатлет в категорії «чоловіки»; 

 Краща легкоатлетка в категорії «жінки»; 

 Кращий легкоатлет в категорії «чоловіки молодь»; 

 Краща легкоатлетка в категорії «жінки молодь»; 

 Кращий легкоатлет в категорії «юніори»; 

 Краща легкоатлетка в категорії «юніорки»; 

 Кращий легкоатлет в категорії «юнаки»; 



 Краща легкоатлетка в категорії «дівчата»; 

 «Подія року» 

 «Тренер року» 
* - для вікової категорії, де переможець визнаний кращим в абсолютному заліку, окреме нагородження не 

проводиться.  

5. Учасники конкурсу 

В конкурсі приймають участь: 

 спортсмени, які є членами ФЛАСО та/або мають право представляти Сумську область на 

офіційних змаганнях з легкої атлетики; 

 тренери-викладачі з легкої атлетики, які є членами ФЛАСО, вихованці яких мають право 

представляти Сумську область на офіційних змаганнях з легкої атлетики; 

 

6. Визначення переможців та нагородження 

 переможці конкурсу визначаються згідно умов Положення у кожній номінації. 

 У номінаціях: 

− Кращий легкоатлет в абсолютному заліку; 

− Кращий легкоатлет в категорії «чоловіки»; 

− Краща легкоатлетка в категорії «жінки»; 

− Кращий легкоатлет в категорії «чоловіки молодь»; 

− Краща легкоатлетка в категорії «жінки молодь»; 

− Кращий легкоатлет в категорії «юніори»; 

− Краща легкоатлетка в категорії «юніорки»; 

− Кращий легкоатлет в категорії «юнаки»; 

− Краща легкоатлетка в категорії «дівчата»; 

визначення переможців проводиться за загальною сумою набраних очок, які нараховуються 

згідно з Положенням Мінмолодьспорту України. Вікові категорії визначаються відповідно до 

Класифікаційних норм (пункт 21). Підведення підсумків проводиться відповідно до п.3 

даного Положення.  

 У номінації «Подія року» переможець визначається рішенням Виконавчого комітету ФЛАСО 

шляхом відкритого голосування, з урахуванням найбільш вагомих спортивних здобутків 

спортсменів або тренерів у поточному році. Висування кандидатів на здобуття перемоги у 

номінації проводить Президент ФЛАСО. 

 У номінації «Тренер року» переможець визначається рішенням Виконавчого комітету 

ФЛАСО шляхом відкритого голосування, з урахуванням загальної суми набраних очок та 

найбільш вагомих спортивних здобутків серед вихованців тренера у поточному році. 

Висування кандидатів на здобуття перемоги у номінації проводить Президент ФЛАСО. 

 Нагородження переможців та призерів проводиться у січні року, що йде наступним за який 

проводиться рейтинговий конкурс. 

 

7. Фінансування конкурсу 

 переможці конкурсу в кожній номінації нагороджуються іменними почесними дипломами 

ФЛАСО спеціального зразку; 

 витрати, пов’язані з нагородженням переможців та призерів конкурсу несе федерація легкої 

атлетики Сумської області; 

 до фінансування конкурсу можуть залучатися спонсори та партнери ФЛАСО (юридичні та 

фізичні особи, підприємства, громадські організації та ін.). 



 Додаток до Положення про рейтинг 

з олімпійських видів спорту в Україні  

(пункт 1 розділу ІІІ)                     

ТАБЛИЦЯ 

визначення рейтингу з олімпійських видів спорту в Україні 
 

Зайняте 

місце 

Олімпійські 

ігри 

Юнацькі 

олімпійські 

ігри 

Чемпіонати Чемпіонати  

серед молоді та юніорів 

Чемпіонати  

серед юнаків  

Кубки 

(дорослі, фінал) 

світу Європи України світу Європи України світу Європи України світу Європи України 

1 5000 750 2000 1000 100 1000 500 50 500 250 25 1000 500 50 

2 4000 600 1600 800 80 800 400 40 400 200 20 800 400 40 

3 3500 500 1300 700 70 650 325 35 325 165 18 700 350 35 

4 3000 375 1000 600 60 500 250 25 250 125 13 600 300 30 

5 2500 300 800 500 50 400 200 20 200 100 10 500 250 25 

6 2000 250 700 400 40 350 175 18 175 85 9 400 200 20 

7 1500 225 600 300 30 300 150 15 150 75 8 300 150 15 

8 1000 200 500 250 25 250 125 13 125 65 7 200 100 10 

9 800 150 400 200 20 200 100 10 100 50 5 150 75 8 

10 600 100 300 150 15 150 75 8 75 35 4 100 50 5 

11 400 75 200 100 10 100 50 5 50 25 3 50 25 3 

12 200 50 100 50 5 50 25 3 25 15 2 25 10 2 

 

     

  

 

 

 

 

У неолімпійських номерах програми олімпійських видів спорту та спортивних змаганнях, що проводяться в умовах, які не відповідають 

регламенту проведення Олімпійських ігор (з легкої атлетики і стрільби з лука в закритих приміщеннях, з плавання у 25-метровому басейні, з перегонів на 

лижеролерах тощо), очки  нараховуються з коефіцієнтом 0,5. 

У разі встановлення спортсмену консолідованого заліку в установленому порядку очки нараховуються з коефіцієнтом 0,5. 

 

 Заохочувальні очки за встановлення рекорду 

світу Європи України 

дорослі 2000 1000 100 
молодь, юніори  1000 500 50 

юнаки 300 150 25 


