Сумська обласна державна адміністрація
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
16.09.2022

м. Суми

219-ОД

Про проведення обласних
змагань з легкої атлетики
серед студентів та вихованців
дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, присвячених Міжнародному
дню студентського
та учнівського спорту
Відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів Сумського
обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України на 2022 рік, затвердженого наказом
Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від
25.01.2022 № 28-ОД, з метою стимулювання розвитку фізичних якостей,
популяризації легкої атлетики, відбору кращих спортсменів для участі у
Всеукраїнських змаганнях та з нагоди відзначення Дня студентського спорту
НАКАЗУЮ:
1. Провести з 4 жовтня 2022 року обласні змагання з легкої атлетики серед
студентів та вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, присвячені
Міжнародному дню студентського та учнівського спорту (далі – змагання).
2. Затвердити Регламент проведення обласних змагань з легкої атлетики
серед студентів та вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, присвячених
Міжнародному дню студентського та учнівського спорту (далі – Регламент)
(додається).
3. Сумському обласному відділенню (філії) Комітету з фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (Маслов В.Г.)
організувати проведення змагань відповідно до Регламенту.
4. Обласному комунальному закладу Сумська обласна дитячо-юнацька
спортивна школа (Бєлан Ю.Г.):
1) Забезпечити проведення змагань.
2) Підбити підсумки в день змагань.
5. Керівникам органів управління освітою територіальних громад,
керівникам закладів вищої освіти сприяти участі спортсменів у змаганнях.
6. Покласти виконання функцій щодо фінансових витрат, пов’язаних з
проведенням змагань і нагородженням учасників, на Обласний комунальний
заклад Сумська обласна дитячо-юнацька спортивна школа (Бєлан Ю.Г.) та на

інструктора-методиста з фізичної культури та спорту Сумського обласного
відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України Снагощенко Л.В. (за згодою).
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу
інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи управління дошкільної,
загальної середньої, інклюзивної, позашкільної освіти, виховної роботи,
цифрової трансформації та впровадження інформаційних технологій
Білаша В.М.
Т.в.о. директора

Юрій ХАРЛАМОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту
освіти і науки
16.09.2022 № 219-ОД
РЕГЛАМЕНТ
проведення обласних змагань з легкої атлетики
серед студентів та вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
присвячених Міжнародному дню студентського та учнівського спорту
1. Мета і завдання
Обласні змагання з легкої атлетики серед студентів та вихованців
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, присвячені Міжнародному дню
студентського та учнівського спорту (далі – змагання) проводяться з
метою стимулювання розвитку фізичних якостей, популяризації легкої
атлетики серед студентів, відбору кращих спортсменів для участі у
Всеукраїнських змаганнях та з нагоди відзначення Дня студентського
спорту.
2. Терміни і місце проведення
Змагання проводяться в м. Суми 4 жовтня 2022 року у Палаці
студентського спорту Сумського державного університету, забезпеченого
укриттям. Приїзд команд на змагання 4 жовтня.
Заявки, свідоцтво про народження, паспорт, студентський квиток
учасників до мандатної комісії надаються 4 жовтня до 9:30. Засідання
суддівської колегії о 9:30.
Команди, які не пройшли мандатну комісію, до змагань не
допускаються. Початок змагань 4 жовтня о 10:00. Попередню заявку про
участь надавати на E-mail: RCISRSSCY@ukr.net
3. Організація та керівництво проведення
Загальне
керівництво
організацією
змагань
здійснюється
Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
(далі – Департаментом).
Безпосереднє керівництво організацією змагань здійснюється
Сумським обласним відділенням (філією) Комітету з фізичного виховання
та спорту Міністерства освіти і науки України (далі – обласним
відділенням КФВС).
Відповідальність за проведення змагань покладається на обласний
комунальний заклад Сумська обласна дитячо-юнацька спортивна школа.
Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівськ у
колегію. Головний суддя змагань – Торяник Олександр Валерійович.

4. Учасники змагань
У змаганнях беруть участь студенти закладів вищої освіти III – IV рівня
акредитації та вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл (юніори 2003 –
2004 років народження).
Склад команди: необмежений, 1 тренер, 1 представник. На вид
дозволяється заявляти необмежену кількість учасників. Кожен спортсмен може
брати участь у необмеженій кількості дисциплін.
Вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які є студентами, повинні
виступати у складі збірних команд закладів вищої освіти.
5. Порядок та умови визначення особистої першості
Особиста першість у кожному виді програми визначається відповідно
до Правил змагань з легкої атлетики, окремо серед студентів та вихованців
дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Вага снарядів, розмітка бар’єрів, відстань до брусків – згідно з Правилами
ІААФ.
6. Програма змагань
Студенти, юніори:
біг 60 м з/б, 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, стрибки в довжину,
штовхання ядра, спортивна ходьба 5000 м.
Студентки, юніорки:
біг 60 м з/б, 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, стрибки в довжину,
штовхання ядра, спортивна ходьба 3000 м.
7. Нагородження
Переможці та призери змагань в особистому заліку нагороджуються
грамотами та медалями.
8. Фінансові витрати
Нагородження переможців і призерів змагань провести за рахунок
Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.
Витрати, пов’язані з харчуванням суддів, за рахунок коштів Обласного
комунальному закладу Сумська обласна дитячо-юнацька спортивна школа.
Усі витрати, пов’язані з відрядженням команд на змагання, за рахунок
організацій, які відряджають.
9. Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки
учасниками та організаторами під час проведення змагань
Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2025 «Про
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць
для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів», з
урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р.
№ 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання та поширення на

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів»
(зі змінами), відповідно до наказу управління молоді та спорту Сумської
обласної державної адміністрації від 01.07.2022 № 86-ОД «Про деякі питання
проведення заходів зі спорту в умовах воєнного стану у Сумській області».
Відповідальність за дотриманням протиепідемічних заходів відповідно до
вимог законодавства та безпека спортсменів при проведенні змагань
покладається на головного суддю.
Під час організації та проведення змагань головний суддя забезпечує
інформацією учасників заходу про місця розташування засобів індивідуального
захисту і їх утилізації та про найближче укриття, до якого необхідно слідувати
під час «повітряної тривоги».
Учасники, їх представники, керівники змагань та судді зобов’язані
дотримуватись протиепідемічних заходів і мати щеплення, відповідно до вимог
законодавства, та дотримуватись правил евакуації у разі повітряної тривоги під
час проведення 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.

