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РЕГЛАМЕНТ
проведення Відкритого чемпіонату Сумської області з легкої атлетики серед юнаків,
дорослих та ветеранів у приміщенні серед збірних команд міст і районів
1.

Мета та завдання
 подальший розвиток легкої атлетики на території Сумської області шляхом
залучення населення до регулярних занять легкою атлетикою;
 виявлення та відбір кращих спортсменів до складу збірної команди області для
участі в Командному чемпіонаті України з легкої атлетики, чемпіонаті України з
легкої атлетики серед юнаків;
 контроль за рівнем підготовки спортсменів у містах і районах Сумської області;
 пропаганда легкої атлетики.

2.

Місце і термін проведення
 Змагання проводяться 17-19 січня 2019 року в м.Суми в легкоатлетичному манежі
Сумського державного університету за адресою вул. Прокоф’єва 38/1.
 День приїзду 17.01.2019 р. – є офіційним днем змагань.

3.

Організація та керівництво проведення заходу
 Загальне керівництво та контроль за підготовкою і проведенням змагань
здійснюється управлінням молоді та спорту Сумської облдержадміністрації та
федерацією легкої атлетики Сумської області.
 Безпосереднє керівництво змаганнями доручається колегії суддів Сумської області.

4.

Учасники змагань
 До участі у змаганнях допускаються спортсмени – члени федерації легкої
атлетики Сумської області, заявлені від команд міст і районів Сумської області.
Спортсмени, які не потрапили до складу збірних команд міст і районів, можуть
бути заявлені особисто, спортивними школами, фізкультурно-спортивними
товариствами, відомствами, спортивними клубами та ін. фізкультурноспортивними організаціями.
 Учасники з інших областей допускаються за попередньою згодою ФЛАСО.
 Чисельний склад команд міст і районів та кількість учасників на кожен вид –
необмежений.
 Категорія дорослих – спортсмени 2001 р. н. і старші.
 Категорія юнаків та дівчат – спортсмени 2002 – 2005 р. н., 2006 р.н. за окремою
довідкою лікаря.
 Категорія ветерани – спортсмени 1984 р. н. та старші.

5.

Характер заходу:
 Змагання особисто-командні.

6.

Програма змагань:
Чоловіки: біг 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м з/б, 2000м з/п, естафета
4х200м, с/х 5000м, стрибки у довжину, потрійний стрибок, штовхання ядра, стрибки
в висоту.
Юнаки: біг 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м з/б, 2000м з/п, естафета
4х200м, с/х 5000м, стрибки у довжину, потрійний стрибок, штовхання ядра, стрибки
в висоту.
Жінки: біг 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м з/б, 2000м з/п, естафета
4х200м, с/х 5000м, стрибки у довжину, потрійний стрибок, штовхання ядра, стрибки
в висоту.
Дівчата: біг 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м з/б, 2000м з/п, естафета
4х200м, с/х 3000м, стрибки у довжину, потрійний стрибок, штовхання ядра, стрибки
в висоту.

7.

Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів
 Переможці і призери особистої першості визначаються згідно правил змагань
ІААФ у трьох вікових категоріях окремо серед юнаків, дорослих та ветеранів.
 На кожну дисципліну програми можна заявити необмежену кількість учасників (в
естафетному бігу – по одній команді від міст та районів на кожен вид).
 Кожний учасник має право брати участь у необмеженій кількості дисциплін
програми.
 У випадку, коли учасник бере участь у декількох дисциплінах програми,
включаючи естафетний біг, до командного заліку враховується один його кращий
результат (при умові виконання нормативу ІІІ спортивного розряду для дорослої
вікової групи та І юнацького спортивного розряду для юнаків та дівчат) та
результат у естафетному бігу.
 Командна першість серед збірних команд міст та районів проводиться окремо для
кожної вікової групи і визначається загальною сумою набраних очок 10 залікових
результатів серед юнаків та дівчат та 10 залікових результатів серед дорослих
спортсменів для кожної команди за таблицями нарахування очок до командного
заліку.
 У естафетному бігу команда отримує очки відповідно до зайнятого місця.
(додатково до визначеної кількості заліків).
 Протести розглядаються відповідно до правил ІААФ.
 Ветерани змагаються в особистому заліку.
Таблиця нарахування очок до командного заліку серед дорослих
Нарахування очок за зайняті місця

Зайняті
місця
Очки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100

80

70

60

50

40

30

25

20

15

10
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Таблиця нарахування очок до командного заліку серед юнаків та дівчат
Нарахування очок за зайняті місця
Зайняті
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
місця
30
26
23
21
20
19
18
17
16
15
14
Очки
Зайняті
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
місця
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
Очки
Таблиця нарахування заохочувальних очок до командного заліку
Заохочувальні очки за перевищення розрядних нормативів
Розряд
МСУМК
МСУ
КМСУ
І
100
50
30
10
Очки

12
13
24
1

 Заохочувальні очки нараховуються незалежно від кола змагань. Якщо
перевищення розрядних нормативів, показаних одним спортсменом, відбулося в
різних колах змагань, заохочувальні очки нараховуються по більшій сумі тільки
один раз.
 Заохочувальні очки за перевищення розрядних нормативів додаються до набраних
очок командного заліку.
 Команди, які посіли 1-е, 2-е, 3-є місця нагороджуються кубками та дипломами
управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації.
 Учасники, які посіли 1-е, 2-е, 3-є місця нагороджуються грамотами, медалями
управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації.
8.

Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати щодо матеріального забезпечення спортивного заходу несуть:
 З підготовки й проведення змагань: оплата суддівства, послуги, пов’язані з
використанням спортивних споруд (легкоатлетичний манеж СумДУ), грамоти,
медалі, дипломи, кубки, звукове обладнання, канцтовари – за рахунок управління
молоді та спорту Сумської облдержадміністрації.
 Відрядження учасників, тренерів і представників (керівників) команд на змагання
(проїзд до місця змагань та зворотно, добові в дорозі і харчування в дні змагань), а
також розміщення учасників в готелях – за рахунок організацій, що відряджають.
 Призи та цінні подарунки за показані високі спортивні результати в окремих видах
програми – за рахунок федерації легкої атлетики Сумської області та спонсорів.

9.

Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників і
глядачів під час проведення змагань
 У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998р.
№2025 “Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально
відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних
заходів” підготовка спортивних споруд покладається на їх власників.
 Забезпечення техніки безпеки при проведенні змагань здійснюється власником
спортивної споруди, структурним підрозділом з фізичної культури і спорту органу
виконавчої влади за місцем проведення змагань, головним суддею змагань.
 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 суддю змагань.

10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході
Електронні заявки зазначеного нижче зразку надсилаються електронною поштою до
оргкомітету не пізніше 15.01.2018 р. на електронну адресу lora-sumy@ukr.net (копія –
flaso@flaso.sumy.ua).
Команда представляє два заявочних листа для кожної вікової групи окремо.
Оригінали заявок подаються до мандатної комісії (Обласна ДЮСШ вул. 20років
Перемоги 9а) 17 січня 2018 року з 9:00 до 15:00.
Нарада представників команд відбудеться 17.01.2018 р. о 16:00 в конференц-залі
легкоатлетичного манежу СумДУ.

11. Заявочний лист (заявка)
Форма заявочного листа (заявки)
ЗАЯВКА
Команда (місто, район,фізкультурно-спортивна організація,тощо)_________________________________
Назва, дата, місце проведення змагання:________________________________________
№
п/п
1.
2.
3.

Номер
Прізвище, ім’я
учасн
спортсмена
123 Петренко Олексій

Стать

Дата, рік
народження
07.07.1993

Спорт.
розряд

ДЮСШ,
СДЮСШОР

Вид
програми
ядро, диск

Прізвище
Тренера

Віза лікаря

До змагань допущено: ______________________________________ (спортсменів) Лікар __________________ ( _____________________________ )
печатка закладу
Тренер команди _______________________________________________

Представник команди
______________________ (П.І.Б. повністю)
______________________ (номер мобільного)

Керівник організації:
Печатка

підпис

Прізвище, ініціали

Контакти:
Організаційний делегат: Штанов Юрій Григорович
Головний суддя:
Торяник Олександр Валерійович
Головний секретар:
Якерсон Лариса Віталіївна

095 472 41 28
066 016 34 77
099 735 59 86

Заявки на участь у змаганнях надсилати на електронну адресу:
lora-sumy@ukr.net (копія – flaso@flaso.sumy.ua)
Регламент є офіційним викликом на змагання.
Оргкомітет

