«ПОГОДЖЕНО»
Віце-президент Федерації легкої атлетики
Сумської області
__________ Корж В.А.

«ЗАТВЕРДЖУЄ»
Директор ОДЮСШ
__________Бєлан Ю.Г.

РЕГЛАМЕНТ
про проведення обласних змагань з легкої атлетики серед вихованців ДЮСШ
у приміщенні пам’яті ЗТ України М.Т. Філенка
серед учнів ДЮСШ, СДЮШОР 2002 -2003; 2004-2005 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 10-12 грудня 2019 року у палаці студентського спорту
Сум ДУ Приїзд на змагання 10 грудня. Засідання суддівської колегії 10 грудня о 14.00 в обласній
ДЮСШ. Заявки, свідоцтво про народження до мандатної комісії подати до 14.00 10 грудня.
Команди, які не пройшли мандатну комісію до змагань не допускаються. Початок змагань 11 грудня
о 10.00. Попередню заявку про участь подавати в обласну ДЮСШ до 08 грудня 2019 року на
E-mail:
lora-sumy@ukr.net
3.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.
В змаганнях приймають участь учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2002 р.н. та
молодше, 2006 р.н. за довідкою лікаря . 2007 р.н. та молодше до змагань не допускається. Склад
команди 20 спортсменів, 2 тренери.
4. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТО ПЕРШОСТІ
• Особиста першість у кожній дисципліні програми визначається у відповідності до Правил
ІААФ.
• На вид дозволяється заявляти необмежену кількість учасників. Кожен спортсмен може брати
участь у необмеженій кількості дисциплін та естафеті.
5.ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ.
Юнаки.
Біг 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м , 2000 м с/п, спортивна ходьба 5000 м, стрибки у довжину,
потрійним ,висота , штовхання ядра , естафетний біг 4 х 200 м .
Дівчата.
Біг 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м ,1500м , спортивна ходьба 3000 м , стрибки в довжину,
потрійним, висота 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.
Зміни по проведенню та розкладу змагань обговорюються на засіданні суддівської
колегії з представниками команд.
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

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
ФОРМА ЗАЯКИ
Команди _________________________________________________________________
м. _________________
№
п/п

Номер
учасн.

1.

35

Прізвище, ім’я
спортсмена

_____________2015 року
Дата, рік
народження

Петренко Іван

07.07.1993

Спорт.
розряд

ДЮСШ

Вид
програми

Індефікаційний
код

Прізвище
тренера

Віза
лікаря, дата

Дозвіл
лікаря

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

