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РЕГЛАМЕНТ  
про проведення Всеукраїнських змагань з легкої атлетики  

у приміщенні на призи ЗАСЛУЖЕНОГО МАЙСТРА СПОРТУ УКРАЇНИ 

ЮРІЯ БІЛОНОГА  
серед юнаків та дівчат 2001  р.н. та молодше 

 

 
 м. Суми 

 21.02.-23.02.2018 рік 

 



 
1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 

Змагання  з легкої атлетики проводяться з метою та завданнями: 
- подальшого розвитку легкоатлетичного спорту в системі освіти і залучення 

учнівської молоді популяризації  здорового способу життя ; 
- підвищення якості й ефективності роботи спортивних осередків у 

підготовці спортивного резерву; 
- виявлення та відбору кращих спортсменів до складу збірних команд області  

та проведення цілеспрямованої роботи з їх підготовки до участі у 
Всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

- зміцнення дружніх стосунків між дитячо-юнацькими спортивними школами 
 

2.ТЕРМІН  ТА  МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 Змагання проводяться з 21 по 23  лютого 2018 року у м. Суми  у манежі 
СумДУ. День приїзду 21 лютого 2018 року до обласної ДЮСШ. Технічна нарада 

проводитиметься 21.02.2018 р. о 16.00.  Початок змагань 22 лютого о 9.00.  
Парад відкриття змагань  о 12.30. 

 
3. КЕРІВНИЦТВО  ПРОВЕДЕННЯМ  ЗМАГАНЬ 

 Загальне керівництво та контроль за підготовкою та проведенням змагань 

покладається на Сумську обласну ДЮСШ. 
 

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 До участі у змаганнях допускаються юнаки та дівчата 2001 року 

народження та молодше. Чисельний склад команди – ____ спортсменів, 1 тренер, 
1 представник. 

 

5. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

 Юнаки та дівчата  

Біг: 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 
60 м з/б, 2000 м з/п, спортивна ходьба 

5000 м(юнаки),  спортивна ходьба 3000 
м(дівчата)  

Стрибки: висота, жердина,  довжина, 
потрійний 

Штовхання ядра проводиться у двох  
вікових категоріях: 5 кг (юнаки старші) 4 

кг (юнаки молодші) 3 кг( дівчта старші та молодші)   
Естафетний біг: 4 х 200 м  
 

6. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ  ПЕРШОСТІ 

Змагання особисті. На кожну дисципліну програми можна заявляти 

необмежену кількість учасників, кожний учасник має право брати участь у двох 
видах  програми та естафеті. Особиста  першість у кожному виді програми 

визначається у відповідності до правил змагань. Протести розглядаються 
відповідно до правил IAAF. 

 

 

 



 

7. НАГОРОДЖЕННЯ 

 Учасники, які посіли 1-е, 2-е, та 3-е місця нагороджуються дипломами, 
медалями  відповідних  ступенів та пам’ятними призами. 
   

8. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ 

 Витрати, пов’язані з наданням послуг по проведенню змагань у манежі 

СумДУ, оренди автотранспорту, оплатою харчування суддів, придбання призів, 
виготовленням типографської продукції несе обласна ДЮСШ.. 

 Витрати, пов’язані з нагородженням переможців змагань  несе Сумська 
обласна ДЮСШ, Сумське обласне відділення НОК України, федерація легкої 

атлетики Сумської області, спонсори змагань.  
 Всі витрати з відрядження  учасників, тренерів команд на змагання (проїзд 

до місця змагань і місця проживання, добові в дорозі, розміщення і харчування в дні 
змагань) несуть  спортивні організації, які  направляють  команди на змагання. 
 

     

9. ЗАЯВОЧНИЙ ЛИСТ 

Спортивні  організації, які направляють  команди на змагання, до 19  лютого 
2018 року повинні надіслати до обласної  ДЮСШ підтвердження про участь у 

змаганнях, чисельний склад учасників (юнаків, дівчат, тренерів) та попередню  
технічну  заявку по факсу: (0542)-22-22-20 або на E-mail: lora-sumy@ukr.net. 

(0997355986 Якерсон Лариса Віталіївна) Регламент та програма змагань будуть  
розміщені  на сайтах: ФЛАСО flaso.sumy.ua  та на сторінці Facebook  Сумської 

обласної ДЮСШ.  
 

 ФОРМА  ЗАЯВКА 

від  _________________________________________________________     

на участь у ________________________________________________________________________ 

м. Суми          _____________ 2018 р.  

                  

  При подачі заявок сортувати спортсменів за прізвищем тренера 

№ 

з/п 

стать  Прізвище, ім’я  Рік 

народження 

Спорт. 

роз 

Стартовий  

номер 

Дисципліна 

програми 

ФСТ  ДЮСШ, 

СДЮШОР  
УОР, УФК, 

ШВСМ 

ПІБ тренера Дозвіл 

лікаря 

1           

2           

3           

 

Тренер-представник:______________________________ Тренери ________________________________ 
До змагань допущено _____________________________ Лікар    ________________________________ 
Керівник спортивної організації ____________________  
Президент Федерації легкої атлетики  (області) ________________ 

 

10. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ СПОРТИВНИХ СПОРУД ТА ДОТРИМАННЯ БЕЗПЕКИ 

УЧАСНИКІВ І ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 
2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених 

місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів» 
відповідальність покладається на їх власників.  

 Забезпечення техніки безпеки при проведені змагань здійснюється власником 
спортивної споруди, структурним підрозділом освіти і молоді та спорту органу 

виконавчої влади за місцем проведення змагань, головним суддею змагань.  

mailto:lora-sumy@ukr.net
http://flaso.sumy.ua/


 Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною 
виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою 

відповідальність, передбачену законодавством України на власника спортивних 
споруд та головного судді змагань. 

     
 З питань розміщення на змаганнях звертатися до інструктора-методиста 

ОДЮСШ  Чернявської Ольги Володимирівни  тел: моб. 0660917440   
 

Дане положення є офіційним викликом на змагання 
 

  

40021, м. Суми 

вул. 20 років Перемоги, 9-а 

Обласна ДЮСШ 

тел./факс: (0542) 22-22-20 

моб. 097-513-49-71,095-121-82-22 

Бєлан Юрій Григорович 

E-mail:RCISRSSCY@ ukr.net  
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 м. Суми 

вул. Прокоф’єва, 34 

легкоатлетичний манеж СумДУ 

тел. (0542) 63-54-86 
 

 
 
 

 
 

 

м. Суми 

вул. Прокоф’єва, 38/2 

готель «Олімпійський» 

тел. (0542) 66-50-65 
 

 
 
 


