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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор  Сумської ОДЮСШ  

                                         

                    _____________Юрій БЄЛАН 

 

             

 РЕГЛАМЕНТ   

про  проведення   обласних змагань   з легкої атлетики 

 серед вихованців  ДЮСШ, СДЮШОР  2004-2005,2006-2007,2008-2009 р. р. н. 
 

1.МЕТА  ТА  ЗАВДАННЯ.  

- популяризація легкої атлетики; 
- відбір кращих спортсменів для участі у Всеукраїнських змаганнях ; 

2.ЧАС  ТА  МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ . 

 Змагання проводяться в м. Суми  13 вересня  2021 року  на  стадіоні  «Авангард» . Приїзд команд 

на змагання 13 вересня . Заявки, свідоцтво про народження, паспорт  учасників до мандатної 

комісії  подати   13 вересня до  09-20   (форма заявки додається). Команди, які не пройшли 

мандатну комісію до змагань не допускаються. Початок  змагань  13 вересня  о 09-50. 

Попередню заявку про участь подавати  в  обласну   ДЮСШ  до   9  вересня  2021  року  

на   E-mail:  RCISRSSY@ukr.net,  З    попередньою заявкою  ОБОВ’ЯЗКОВО надіслати картки 

учасників по видах для формування стартових протоколів. В день змагань зміни до заявок 

не приймаються. 

3.УЧАСНИКИ  ЗМАГАНЬ. 

 В змаганнях приймають участь учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл   2004-2005 

(старші),  2006-2007, 2008-2009 р. р. н. (Учні  2010.р.н.  допускаються за окремою  довідкою 

лікаря).  Учні 2011  р.н. до змагань не допускаються!!! Склад команди: необмежений, 1 тренер, 

1 представник.  На вид дозволяється заявляти необмежену кількість учасників. Кожен спортсмен  

може брати участь у необмеженій кількості дисциплін.  

 4. ПОРЯДОК  І  УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ  ОСОБИСТОЇ  ПЕРШОСТІ  

  Особиста першість у кожному виді програми  визначається  у відповідності  до правил 

легкої атлетики. Вага снарядів, розмітка бар’єрів, відстань до брусків – згідно Правил ІААФ.    

  5.ПРОГРАМА  ЗМАГАНЬ. 

                                                           Юнаки. 

Біг 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м,  110 м с/б, 400м с/б, спортивна ходьба, стрибки у 

довжину, штовхання ядра.                                                        

    Дівчата 

Біг 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м,  100 м с/б, 400м с/б, спортивна ходьба, стрибки у 

довжину, штовхання ядра.                                                        

 

6.ФІНАНСОВІ  ВИТРАТИ. 

Всі  витрати, пов’язані з відрядженням команд на змагання, за рахунок  організацій, які 

відряджають.  Витрати, пов’язані з проведенням змагань, за рахунок обласної ДЮСШ . 

7.НАГОРОДЖЕННЯ. 

  Переможці та призери змагань в особистому заліку нагороджуються грамотами. 

8.КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ 

Загальне керівництво проведенням змагань здійснюється  Департаментом освіти і науки 

облдержадміністрації, обласною ДЮСШ. Безпосереднє проведення змагань здійснюється 

суддівською колегією, затвердженою федерацією легкої атлетики Сумської області.  

9. 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 
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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. 

  

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. 

 

        Дане положення є офіційним викликом на змагання                                                                                     

 

     
З А Я В К А 

Команди  _________________________________________________________________ 

 м. _________________                                            _____________2021 року 

 

№  

п/п 

Номер 

учасн. 

 

Прізвище, ім’я  

спортсмена 

 Дата, рік 

народження 

Спорт. 

розряд 

 

ДЮСШ 

 

Вид  

програми 

Індефі

каційн

ий 

код 

Прізвище 

тренера  

Дозвіл 

лікаря 

1. 123  Петренко  Володимир   07.07.1993   Ядро, диск     

2.           

3.           

 

 

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

 

Тренер команди _______________________________________________         Представник команди __________________________(П.І.Б.  повністю) 

     

 Директор ДЮСШ ____________________________________ 

 

Дане положення є офіційним викликом на змагання    

  

            Оргкомітет - 22-22-20   

 Секретар -Чернявська Ольга Володимирівна  - 066 091 74 40 
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