ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ОДЮСШ
_________ Бєлан Ю.Г.
РЕГЛАМЕНТ

про проведення обласних змагань
з легкої атлетики серед учнів ДЮСШ, СДЮШОР 2005-2006, 2007 р.р. н.
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ.
популяризація легкої атлетики;
підвищення спортивної майстерності учнів ДЮСШ ;
відбір кращих спортсменів для участі у обласних та Всеукраїнських змаганнях.
2. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ .
Змагання проводяться в м. Суми 1-2 жовтня 2020 року на стадіоні СДПУ ім. А.С Макаренка. Приїзд
на змагання 1 жовтня. Початок змагань 2 жовтня о10.30.
3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.
В змаганнях приймають участь школярі 2005- 2006, 2007р. р.н. Склад команди (обмежений у зв’язку
з карантином ): 10 спортсменів, 1 тренер-представник.
4. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ.
Біг 100м, юнаки 110м з/ю; дівчата 100 м з/б; 400 м , 400м з/б, 800м , с/х, штовхання ядра, метання
диску, метання спису, стрибки у довжину.
5. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ КОМАНД-ПЕРЕМОЖНИЦЬ.
На вид дозволяється заявляти необмежену кількість спортсменів. Змагання з бігу на 100 метрів
проводяться в два кола. Інші бігові види програми проводяться в одне коло. Виявлення переможців в
бігових видах програми проводиться за кращим часом.
6. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ
Загальне керівництво проведенням змагань здійснюється обласною ДЮСШ. Безпосереднє проведення
змагань здійснюється суддівською колегією, затвердженою федерацією легкої атлетики Сумської
області. Технічний делегат змагань Торяник О.В., головний секретар змагань Якерсон Л.В.
7. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ.
Всі витрати, пов’язані з відрядженням команд на змагання, за рахунок організацій, які відряджають.
Витрати, пов’язані з наданням послуг по проведенню змагань, за рахунок обласної ДЮСШ
Переможці змагань нагороджуються грамотами обласної ДЮСШ.
8. ЗАЯВКА
Підтвердження про участь у змаганнях надавати до обласної ДЮСШ до 1 жовтня
2020 року.
Учасникам змагань необхідно мати при собі , документи та довідку лікаря.
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 Оргкомітет – тел. 22-22-20

