«ПОГОДЖЕНО»
Перший віце-президент Федерації легкої
атлетики Сумської області
____________ Корж В.А.

«ЗАТВЕРДЖУЄ»
Директор ОДЮСШ
_________Бєлан Ю.Г.

РЕГЛАМЕНТ
про проведення обласних змагань з легкої атлетики у приміщенні
пам’яті ЗТ України М.Т. Філенка серед учнів ДЮСШ, СДЮШОР 2005-2006; 2007-2008;
2009-2010 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 з 07 по 08 грудня 2022 року у палаці студентського спорту
Сум ДУ. Приїзд на змагання 7 грудня . Заявки, картки учасників змагань та свідоцтва про
народження подати до мандатної комісії 8 грудня до 9.00 у палаці студентського спорту Сум ДУ.
Команди, які не пройшли мандатну комісію до змагань не допускаються. Початок змагань 08
грудня о 10.00. Попередню заявку про участь надіслати на електронну адресу головного
секретаря до 06 грудня 2022 року E-mail: lora-sumy@ukr.net
3.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.
В змаганнях приймають участь учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2005-2006; 2007-2008;
2009-2010 р.н та 2011 р.н. за довідкою лікаря. Спортсмени 2012 р.н. та молодше до змагань не
допускаються. Склад команди необмежений .
4. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТО ПЕРШОСТІ
• Особиста першість у кожній дисципліні програми визначається у відповідності до Правил
ІААФ.
• На кожну дисципліну програми можна заявляти необмежене число учасників, кожний
учасник має право брати участь у двох видах програми і одній естафеті.
5.ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ.
Юнаки.
Біг 50м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м , 50 з/б, спортивна ходьба , стрибки у довжину, потрійним ,
штовхання ядра , естафетний біг 4 х 200 м .
Дівчата.
Біг 50 м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м , 50 з/б, спортивна ходьба , стрибки в довжину,
потрійним, штовхання ядра , естафетний біг 4 х 200 м.
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 та призами.
8.КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ
Загальне керівництво проведенням змагань обласною ДЮСШ. Безпосереднє проведення
змагань здійснюється суддівською колегією, затвердженою федерацією легкої атлетики Сумської
області. Захід проводиться з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID- 19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та постанови Головного державного санітарного лікаря України від
19 листопада 2020 року № 58 «Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення спортивним
змагань на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі —
Постанови). Учасники та представники команд зобов’язанні дотримуватись протиепідемічних заходів та
вимог Постанов під час проведення змагань.
Безпека та підготовка місць проведення заходу: підготовка місць проведення змагань
здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових
спортивних та культурно—видовищних заходів.
Здійснення підготовки та забезпечення належного технічного стану місць проведення змагань
покладається на ïx власників та орендарів спортивних споруд.
Медичне забезпечення змагань здійснюється відповідно до спільного наказу Міністерства молоді
та спорту України та Міністерства охорони здоров’я України «Про медичне забезпечення проведення
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів» від 15.07.2020 N‹ 603/1608, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 31 липня 2020 р. за N 731/35014.
Відповідальність за дотримання вимог безпеки та протиепідемічних заходів під час проведення
змагань покладається на учасників та представників команд.
Під час проведення змагань у період дії карантину з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 контроль за
дотриманням протиепідемічних заходів затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря
України від 19 листопада 2020 року № 58 покладеться на головного суддю змагань, тренерів команд,
зокрема:
- опитування на наявність симптомів респіраторної хвороби, вимірювання температури тіла перед
кожним тренуванням та кожним змаганням присутніх осіб, учасників та представників команд;
- дотримання маскового
режиму
та
використання
присутніми особами, учасниками,
представниками команд засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів a6o захисних масок, що
закривають ніс та рот;
- проведення змагань без глядачів;
- забезпечення відсутності скупчення людей (під час прибуття, температурного скринінгу,
знаходження в місцях загального користування тощо), мінімального контакту учасників та організаторів
заходу та дотримання ними безпечної дистанції при пересуванні по території спортивної споруди;
- наявність спиртовмісних антисептиків з концентрацію активно діючої речовини понад 60% для
ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів для обробки рук;
- дезінфекцію та обробку спиртовмісними розчинами місць загального користування, яка повинна
буди закінчена за I годину до тренування i 2 години до заходу;
- обробку спиртовмісним антисептиком обладнання, спортивного інвентарю тощо до, після та під
час проведення змагань;
- наявність окремих додаткових контейнерів для збору, зберігання та утилізації засобів
індивідуального захисту.
Учасники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено ознаки респіраторного
захворювання та/або температуру тіла понад 37,2%, не допускаються до тренувань та проведення змагань.

В умовах дії на території України воєнного стану у зв’язку із триваючою
широкомасштабною збройною агресією pociйської федерації проти України відповідно до Указу
Президента України від 24 .02.2022 року N› 64/2022
«Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022
року № 2102-JX (зі змінами, внесеними Указом Президента України від 14 березня 2022 року N•
133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом 2022 року
№ 259/2022, затвердженим Законом України від 2 I квітня 2022 року
№ 2212-IX, та Указом Президента України від 17 травня 2022 року N. 341/2022, затвердженим
Законом України від 22 травня 2022 року N‹ 2263-IX), проведення змагання здійснюється із
дотриманням вимог Законів України «Про національну безпеку України» та «Про правовий
режим воєнного стану» та наказу Мінмолодьспорту від 28.05.2022 № 1587 «Про деякі питання
проведення Всеукраїнських спортивних заходів в умовах воєнного стану».

Безпосередній контроль та відповідальність за підготовку й дотримання заходів безпеки,
передбачених законодавством про воєнний стану та безпосереднє проведення змагання покладається
директора ОКЗ СОДЮСШ Бєлана Ю.Г.

Дане положення є офіційним викликом на змагання
ФОРМА ЗАЯКИ
Команди _________________________________________________________________
№
п/п

1.

м. _________________
Номер
Прізвище, ім’я
учасн.
спортсмена

35

Петренко Іван

Дата, рік
народження

07.07.1993

Спорт.
розряд

ДЮСШ

Вид
програми

Індефікаційни
й
код

_____________2015 року
Прізвище
Віза
тренера
лікаря,
дата

ядро

До змагань допущено: ______________________________________ (спортсменів) Лікар __________________ ( _____________________________ ) печатка закладу
Тренер команди _______________________________________________
Представник команди __________________________(П.І.Б. повністю)
Директор ДЮСШ ____________________________________

Ідентифікаційний код дітей внести до заявки обов’язково!!!!
Оргкомітет – тел. 22-22-20

Дозвіл
лікаря

