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1.Загальна інформація 

 1.1 Ялта приймає гостей 

            
 «…Ялта - Криму цвіт, − 

У ніг її без грані море; 

Над нею неба інший світ 

І з листом лист не так говоре.» 

(Яків Щоголів) 

 

Натхненні почуття відчуває кожен, хто відвідує Ялту – надзвичайно світле, гарне місто 

що підкорює серця людей сонцем, вічнозеленими парками, ласкавим морем, вишуканою 

архітектурою старих маєтків та вузькими вулочками околиць. 

Ялта (від грецького «ялос», що в перекладі означає «берег») – визнана столиця курортів 

Криму, всесвітньо відоме місто відпочинку. Ялту за правом називають столицею Південного 

берегу Криму. Місто Ялта розташоване за 86 км від Сімферополя та за 80 км від Севастополя 

у великому зверненому до моря амфітеатрі, між мисами Ай-Тодор на заході та Монтедор на 

сході. З півночі та північного заходу Ялту захищає від холоду високий гірський масив. 

До складу Великої Ялти адміністративно відносяться Алупка, Гаспра, Гурзуф, Кореїз, 

Лівадія, Масандра, Симеїз, Форос та інші населені пункти. 

Велика Ялта – особлива адміністративна одиниця Автономної республіки Крим, що 

простягається вздовж Чорного моря на 70 кілометрів від Ведмідь-гори на сході до селища 

Форос біля мису Сарич на заході. Населення Ялти складає близько 100 тис. мешканців різного 

етнічного складу. В курортний період з травня по вересень населення міста зростає до 400 тис. 

мешканців. 

Економіка міста базується на курортах, масовому відпочинку, екскурсіях, транспортній 

промисловості та виноробстві. Об'єднання «Масандра» виробляє всесвітньо відомі Кримські 

вина. Підземним галереям для колекційних вин більш ніж 100 років. В старих та нових 

підвалах визрівають такі відомі вина, як «Мускат білий червоного каменю», «Херес», 

«Мадера», «Бастардо», що неодноразово ставали призерами високих міжнародних нагород.  

Ялта – своєрідний музей під відкритим небом, багатий на пам'ятки історії, архітектури, 

культури. Ялта була улюбленим містом відпочинку російської аристократії, що потяглася до 

Південного берегу Криму за царською родиною, що заснувала тут маєтки Ореанду та Лівадію. 

Серед найцікавіших та історично значущих місць слід відзначити Лівадійський палац, 

де у 1945 під час Другої Світової Війни проходила Кримська Конференція, Воронцовський 

палац та палац Ластівчине гніздо, які вирізняються унікальною архітектурою. 

Найбільш цікавими місцями в Ялті є Купальні Роффе, палац Еміра Бухарського, міська 

Набережна, ялтинська канатна дорога, зоопарк «Казка», Ялтинський музей «Поляна казок», 

дом-музей Лесі Українки в мавританському стилі, дом з каріатидами, де мешкав композитор 

Олександр Спендіаров, палац Олександра ІІІ, дом-музей ім. Чехова, армянська церква, 

римсько-католицька церква Непорочного зачаття Діви Марії, храм Іоанна Златоуста, храм 

Александра Невського. 
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2. Структура організації 

 2.1 Федерація легкої атлетики України 

Президент       Ігор Гоцул 

Перший Віце-Президент     Євген Баженков 

Віце-Президент      Наталія Добринська 

Віце-Президент      Ольга Бризгіна 

 Офіційний статистик     Павло Гудим  

 2.2 Федерація легкої атлетики Автономної Республіки Крим 

Президент       Олександр Баталін 

Виконавчий директор      Олег Леонов 

Генеральний секретар     Євген Трусов 

2.3.1  Федерація легкої атлетики міста Ялта 

Федерація легкої атлетики міста Ялта – відносно молода громадська організація, що 

була заснована 28 вересня 2006 року. 

З того часу Федерація активно сприяє популяризації легкої атлетики серед мешканців 

міста Ялта, розвитку легкої атлетики як виду спорту для аматорів та професіоналів, підтримує 

принцип «чесної гри» у спорті. Також, для реалізації вищезазначеного Федерація легкої 

атлетики міста Ялта співпрацює з органами державної влади та управління. 

Федерація легкої атлетики міста Ялта також робить внесок в організацію та проведення 

змагань з легкої атлетики спільно з Федерацією легкої атлетики України, Федерацією легкої 

атлетики АР Крим, Управлінням з фізичної культури та спорту міста Ялта та органами 

місцевого самоврядування. 

Офіційний сайт Федерації легкої атлетики міста Ялта – atletika.yalta.ua 

Президент Федерації легкої атлетики м. Ялта  Олександр Колесников 

Віце-Президент      Наталія Білуха 

Генеральний секретар     Ірина Огаркова  

Прес-секретар      Ганна Куликова 

 2.4 Організація змагань 

 Технічний делегат       Віталій Корецький 

 Керівник змагань      Олег Леонов 

 Головний секретар      Олена Кордюкова 

Технічний інформаційний центр    Олена Журавльова 

3. Розміщення 

День приїзду команд – 04.06. 2013р 

Зверніть увагу, що направлення на проживання за квотою надається тільки після 

проходження мандатної комісії. 

Для розміщення за квотою надається: санаторій ім. Куйбишева, готель «Авангард» 

  

Квоти на розміщення:  
Загальна кількість учасників на розміщення - 151 

 квота 9: Донецька, Дніпопетровська , Харківська, Київська, м.Київ, АРКрим, Запорізська, 

Сумська; 

 квота  6: Черкаська ,Житомирська, Луганська, Одеська, Львівська, Рівненська, Чернівецька, , 

Полтавська; 

 квота 3:  Хмельницька, Миколаївська,;, Вінницка, Івано-Франківська, Волинська, Херсонська, 

Закарпатська, Тернопільська, Чернігівська;  

 квота  2: Кіровоградська;; м. Севастополь.  

поза квотою: Контактна інформація для замовлення місць Жоравльова Олена 

Вікторівна заступник –директора СДЮШОР з легкої атлетики Ялтинської НСБ «Авангард», 

вул. Бирюкова 2/а, м. Ялта. 

Тел.: (0654) 26 05 15, факс:(0654) 26 05 15 

 

 

 

 

http://www.atletika.yalta.ua/
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4. Транспорт 

 Прибуття з м. Сімферополь до м. Ялта автобусом Сімферополь-Ялта, або тролейбусом  

№ 52 Сімферополь-Ялта від залізничного вокзалу. 

 В м. Ялта до стадіону «Авангард» можна дістатися тролейбусом №1, автобусами №1, 

маршрутними таксі до зупинки на вул. Красноармійська. 

5. Акредитація 

 Судді, рефері, організатори змагань, делегати, технічний менеджер, коментатори, 

апеляційне журі, комендант, лікар, представник команди повинні мати акредитацію. 

6. Технічна інформація 

 6.1 Технічний інформаційний центр 

 Основна функція центру – гарантія безперешкодного зв'язку між делегацією кожної 

команди, технічними делегаціями оргкомітету і керівником змагань з приводу технічних 

питань. 

 Технічний інформаційний центр (секретаріат) буде розташовано в тренажерному залі 

стадіону «Авангард». 

 Секретаріат відповідальний за наступне: 

 - пункти зв'язку, що стосуються технічних питань делегацій команд; 

 - технічні питання поселення; 

 - інформація про змагання; 

 - стартові протоколи; 

 - публікація результатів; 

 - розміщення результатів на інформаційній дошці; 

 - записи протестів команд; 

 - розміщення технічної інформації про змагання на інформаційній дошці. 

Команди, представники яких не були присутні на технічній нараді за непередбачуваних 

обставин, можуть отримати інформацію про змагання після технічної наради. 

 6.2 Мандатна комісія 

 Мандатна комісія проходитиме у секретаріаті 04 червня  2013 року з 10.00 до 14.00 

години. Дозаявки, перезаявки, додаткові заявки на інші дисципліни програми  після 14.00 

годин дня приїзду не приймаються. Можлива відмова від участі у відповідній дисципліні 

(корекція стартового протоколу) при умові попередньої письмової заяви від офіційного 

представника команди за 24 години до початку змагання. 

6.3 Технічна нарада 
Технічна нарада проходитиме після мандатної комісії 04 червня  2013 року о 17:00. 

Від кожної команди може бути присутніми не більше 2 чоловік (тренер і представник 

команди). На технічній нараді мають бути присутні всі команди. 

Представники місцевого організаційного комітету: 

Керівник змагань       Олег Леонов 

Технічний делегат змагань      Віталій Корецький 

Головний секретар        Олена Кордюкова 

 Рефері:  

Рефері старту        Анатолій Нікітін 

Рефері кімнати збору      Ігор Філенко 

З бігових видів       Олег Зайченко 

З вер.стрибків       Валентин Демидов 

З гор.стрибків        Світлана Гудим 

З метань списа       Станіслав Капилов 

З метання молоту та метання диску    Борис Рубанко 

З штовхання ядра       Анатолій Ярош 

 Регламент Технічної наради складається з: 

Привітання представників організаційного комітету: 

Представлення офіційних осіб змагань 

Інструктаж технічного делегата 

Технічна інформація 

Процедура в зоні реєстрації 
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Порядок проведення змагань 

Протести 

Розминка 

Церемонії відкриття та закриття змагань 

Інформація делегатів допінг-контролю. 

 6.4 Переодягальні 

На місці проведення змагань будуть кімнати для перевдягання, які розташовані у 

приміщеннях під центральною трибуною. 

 6.5 Тренування 

 Спортсменам надається можливість тренувань та розминок у вільних від змагань зонах 

стадіону. 

7. Правила проведення змагань 

 7.1 Заявки  
На мандатній комісії кожна команда повинна надати письмову заявку на участь у 

змаганнях у двох екземплярах – технічному та загальному зі штампом лікарсько-

фізкультурного диспансеру, завірену обласним спорткомітетом та обласною федерацією. 

Заявка може бути відхилена технічним делегатом, якщо вона не відповідає Положенню про 

змагання на 2013 рік. Попередню заявку надсилають до ФЛАУ. Не менш, ніж за 10 днів до 

змагань заявку треба обов’язково переслати електронною поштою для внесення до бази даних 

(додаткова інформація – пункт 12.1). Попередня заявка надсилається один раз. 

Організаціям, які не надіслали попередню або фінішну заявки, не надається квота на 

розміщення. 

 7.2 Індивідуальні заявки 
 Не зважаючи, на те, що Літний чемпіонат України. Чемпіонат України серед молоді 

командні змагання, особисті заявки можуть бути прийнятими від тих, хто не може 

представити повні команди. 

7.3 Остаточні заявки 

 Остаточні заявки на участь у змаганнях повинні бути надані до закінчення мандатної 

комісії. Усі корекції в остаточній заявці (порівняно з попередньою заявкою) мають бути 

виділені кольором та мати текстове роз’яснення у кінці заявки. 

7.3.1 Остаточне підтвердження 

Представники команд надають до мандатної комісії   оригінал заявки,  ксерокопії 

паспортів  (свідоцтв про народження) та медичний страховий поліс. У  разі  виникненні 

питань щодо належності учасника змагань до області (регіону), обов’язково надається 

членський квиток ФЛАУ. При відсутністі  прізвища спортсмена у електронній базі даних 

ФЛАУ – обов’язково надається   оригінал паспорту (свідоцтва) та членський квиток ФЛАУ. 

7.4 Порядок участі 

Учасники змагань. 

 До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які заявлені від команд АР Крим, областей  

України, м. Києва, м. Севастополь.  

 Кожен спортсмен має право на три спроби 8 спортсменів, які показали кращі 

результати в перших трьох колах змагання, отримують право на виконання трьох додаткових 

спроб. Порядок виконання спроб змінюється після третього кола відповідно до міжнародних 

Правил змагань. 

Про порядок участі спортсменів буде оголошено на Технічній нараді. Допуск в зону 

змагання припиняється згідно до Розкладу кімнати збору. 

7.5 Визначення командної першості. 

Визначення особистої  і командної першості. 

 Змагання  особисто-командні. 

На кожну дисципліну програми можна заявляти необмежене число учасників (в окремій 

дисципліні естафетного  бігу  бере  участь одна  команда з одного регіону), кожний учасник 

має право брати участь у необмеженій кількості дисциплін програм. У випадку, коли учасник 

бере участь у декількох дисциплінах програми, до командного заліку враховується лише один 

його кращий результат. У випадку, коли учасник бере участь у декількох дисциплінах 

програми, включаючи  естафетний біг, до командного заліку враховується  один його кращий 
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результат та  один кращий результат у естафетному бігу (в цьому випадку очки нараховуються 

до особистого рахунку відповідних команд - окремий учасник естафетної команди отримує  

1/4 частину очок). 

 У естафетному бігу  команда отримує очки відповідно зайнятого  місця (додатково до 

визначеної кількості заліків).  

 Особиста першість у кожній дисципліні програми визначається у відповідності до Правил 

ІААФ.  

 Командна першість визначається загальною сумою очок 25 залікових результатів кожної 

команди. 

 Таблиця нарахування очок до командного заліку: 

 

 

Зайня

ті 

місця 

 

ЧЕМПІОНАТИ 

УКРАЇНИ 

серед дорослих 

 

ЧЕМПІОНАТИ 

УКРАЇНИ 

серед молоді та 

юніорів 

1.  100 50 

2.  80 40 

3.  70 35 

4.  60 25 

5.  50 20 

6.  40 18 

7.  30 15 

8.  25 13 

9.  20 10 

10.  15 8 

11.  10 5 

12.  5 3 

За встановлення рекордів:  

дорослі , молодь   100;  

юніори    80;  МСМК 60; МСУ 15;  КМСУ 5 

 

8. Процедура проведення змагань 

 8.1 Розклад 
 Розклад змагань надано у Додатку 2. Під час змагань розклад також буде розміщено на 

інформаційній дошці. 

 8.2 Зона змагань 

 Змагання будуть проходити на стадіоні «Авангард» в м. Ялта 04.07 червня 2013 

року. Офіційний сайт стадіону − www.avangard.crimea.ua 

 Повна місткість стадіону − 9000 місць, спостерігачів − 3000, місця на трибунах − 6000. 

 На стадіоні «Авангард» є наступні зони змагань: 

1 сектор для метання диска та молота 

2 доріжки для метання списа 

2 сектора для штовхання ядра 

8.3 Особисті снаряди 
Оргкомітет надає снаряди, які є власністю стадіону «Авангард» (Додаток 1). 

Спортсмени можуть використовувати особисті снаряди, якщо їх немає в списках снарядів. 

Особисті снаряди слід принести в секретаріат для перевірки за день до змагань, або за дві 

години до початку змагань технічному менеджеру. Кімната допуску особистих снарядів 

знаходиться в інвентарній кімнаті. 

Екіпіровка та снаряди, що не пройшли перевірку, не допускаються до змагань. 

  

 

 

http://www.avangard.crimea.ua/
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8.4 Стартові номери 

 У відповідності до Правил ІААФ (Правило 143.7, 143.8, 143.9) кожний учасник повинен мати  

два стартових номера (один номер у стрибках у висоту та з жердиною), що відповідають його 

стартовому  номеру в заявочному листі команди.  

 Згідно контракту ФЛАУ - «Самсунг»,  на всіх всеукраїнських змаганнях, до 31 грудня 2013 

року, стартові номери учасників повинні бути єдиного, затвердженого формату з логотипом 

«Самсунг».  

 Учасники змагань виступають у змаганнях із затвердженими стартовими номерами 

логотипа  «Samsung». 

8.5 Зона розминки 
Розминку можна проводити в зонах вільних від змагань. Також спортсмени та 

представники команд можуть користуватися тренажерним залом, кімнатою для масажу та 

роздягальнями. 

 8.6 Кімната збору та реєстрації учасників 

Всі спортсмени повинні з'явитися в зоні реєстрації, згідно розкладу. Розклад роботи 

Кімнати збору та реєстрації учасників буде складено особисто Рефері Кімнати збору. Розклад 

буде розміщено на інформаційній дошці 05 червня  2013 року. 

Реєстрація учасників змагань проходитиме згідно до розкладу, кімната збору 

розташовується в тренажерному залі під центральною трибуною. 

Кожен учасник повинен мати два номери: на груді та на спині. Спортсмени, що не 

пройшли реєстрацію, до участі в змаганнях не допускаються. 

Спорядження учасників повинне відповідати вимогам ІААФ та Правилам. 

Заборонені предмети (Додаток 3) не допускаються в зону змагань. 

 8.7 Протести та апеляції 
Протести приймаються і розглядаються відповідно до Правил. Спочатку протест 

повинен бути представлений рефері особисто спортсменом або відповідальною офіційною 

особою в усній формі. Протести, що стосуються результату або суддівства, повинні бути 

подані в секретаріат протягом 30 хвилин після офіційного оголошення результату 

спортсмена. Будь-який протест, поданий в апеляційне журі, повинен мати підпис офіційної 

особи атлета. Форма протесту додається (Додаток 4). 

8.8 Допінг-контроль 

Процедура допінг- контролю проводитиметься під наглядом Керівництва з допінгу-

контролю. Допінг-контроль здійснюватиметься у допінг-центрі. Всі спортсмени, яких 

попросять пройти допінг-контроль, будуть проінформовані через оргкомітет. Атлетам 

потрібно заповнити форму і в указаний час підійти в допінг-центр. У випадку, якщо спортсмен 

не з’являється для проведення процедури допінг-контролю, − його проба вважається 

позитивною, а показаний результат анулюється з відповідними санкціями щодо спортсмена 

(Правила ІААФ 32.2(с), 38.1). 

9. Медичне обслуговування 

 9.1 Загальні відомості 

 Медичне обслуговування передбачає медичну допомогу представникам команд, 

організаторам змагань, інформаційному персоналу, почесним гостям, спортсменам, а також 

глядачам під час змагань. 

 9.2 Медична допомога у готелях 

 У сан. ім. Кірова, та готелі «Авангард» за основним набором медикаментів можна 

звертатися до адміністратора. У разі крайньої необхідності наберіть «103» швидка допомога. 

9.3 Медична допомога на стадіоні 

Під час змагань на стадіоні знаходитиметься лікар. 

10.Охорона 

Згідно інструкціям оргкомітету, охоронці та міліція повинні знаходитися у всіх зонах. 

11. Церемонії 

 11.1 Церемонія нагородження 

 Церемонії нагородження переможців та призерів проходитимуть на стадіоні за 

Розкладом церемоній нагородження, який включено до основного Розкладу змагань (Додаток 

2). 
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 Команди, які посіли 1-е; 2-е; 3-є місця нагороджуються  кубками та дипломами 

Держмолодьспорту. 

 Переможці та призери  нагороджуються дипломами та медалями Держмолодьспорту. 

 11.2 Церемонія відкриття 

Церемонія відкриття змагань відбудеться на стадіоні «Авангард»  

05 червня  2013 року о 15.30 

 11.3 Церемонія закриття 

 Церемонія закриття змагань проводитиметься  07червня 2013 року о 13.00 на стадіоні 

«Авангард». 

12. Контактна інформація 

За подальшою інформацією, щодо Командного чемпіонату України (дорослі, молодь). 

Чемпіонату України з бігу на 10000 м(дорослі, молодь,юніори). Командного чемпіонату 

України з багатоборств  будь ласка, звертайтеся до, Віце-президента Федерації легкої атлетики 

міста Ялти Олени Журавльової ,-тел.  0654 26 05 15. 

12.1 Офіс оргкомітету 

НСБ «Авангард» 

вул. Бірюкова 2/а, Ялта, АР Крим, Україна 

тел:0654 26 05 15, факс: 0654 26 05 15 

Е-mail:yaltalena@gmail.com  

Сайт: atletika.yalta.ua 

http://www.atletika.yalta.ua/
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Додаток 1 

 

СПИСОК СНАРЯДІВ 

СНАРЯД ВАГА КІЛЬКІСТЬ 

Ядро 4.000 кг 5 

Ядро 7.260 кг 5 

Диск 1.000 кг 3 

Диск 2.000 кг 1 

Молот 4.000 кг 2 

Молот 7.260 кг 3 

Ручка для молота - - 

Трос для молота - - 
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Додаток 2 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

ФЕДЕРАЦІЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ УКРАЇНИ 

КОМАНДНИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 

КОМАНДНИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ серед МОЛОДІ 

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ серед дорослих, молоді та юніорів з бігу на 10000м 

КОМАНДНИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ серед дорослих та молоді з багатоборств 

 

5 -  7 червня 2013 року м. Ялта 

 

РОЗКЛАД ЗМАГАНЬ 

           (проект 21.05.2013) 

 

1-й день, 5 червня, середа  

100м   Ч 10 - борство 09:45    

100м с/б Ж 7 - борство 10:15    

400м  Ж 1- коло 10:30 Стрибки у довжину Ч 10 - борство 

400м  Ч  1- коло 10:50    

100м Ж 1- коло 11:10    

400м з/б Ж 1- коло 11:30 Стрибки у висоту Ж 7 - борство 

400м з/б Ч 1- коло 11:50    

   12:00 Штовхання ядра Ч 10 - борство 

   14:00 Стрибки у висоту Ч  10-борство 

15:30 Урочисте відкриття змагань 

   16:00 Метання диска Ж ФІНАЛ 

100м з/б Ж 1-коло 16:05    

   16.10 Стрибки у висоту Ж ФІНАЛ 

100м Ч 1-коло 16:25    

   16:50    

400м Ч 10 – 

борство 

17:15    

   17:25    

   17:45 Штовхання ядра Ж  7 - борство 

100м з/б Ж ФІНАЛ 17:50    

100м Ж ФІНАЛ 18:00 Стрибки з жердиною Ч ФІНАЛ 

100м М ФІНАЛ 18:05 Метання диска Ч ФІНАЛ 

1500м Ж ФІНАЛ  18:10 Стрибки у висоту Ч ФІНАЛ 

1500м Ч ФІНАЛ  18:30    

5000м Ж ФІНАЛ 18:50    

200м Ж 7 – борство 19:15    

5000м Ч ФІНАЛ 19:25    

 

2-й день, 6 червня, четвер 

110м з/б Ч 110 - борство 09:45    

110м з/б Ч 1-е коло 09:55    

Сп.х. 10000м Ч ФІНАЛ 10:00    

   10:30 Метання диска Ч 10 - борство 

   10:30 Метання списа Ж ФІНАЛ 

200м Ж 1-коло 11:00    

200м Ч 1-коло 11:20    

   12:10 Метання списа Ч ФІНАЛ 

   12:45 Стрибки з жердиною Ч 10 - борство 
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   13:50 Стрибки у довжину Ж 7 - борство 

   15:20 Метання списа  Ж  7 - борство 

   16:00 Метання молота Ж ФІНАЛ 

110м з/б Ч ФІНАЛ  16:25    

   16:30 Стрибки у довжину Ч ФІНАЛ 

200м Ж ФІНАЛ 16:50    

200м Ч ФІНАЛ  16:55    

400м с/б Ж ФІНАЛ  17:10    

400м с/б Ч ФІНАЛ  17:20    

   17:25 Метання списа Ч 10-борство 

800м Ж 7 - борство 17:30    

800м Ж ФІНАЛ  17:40    

800м Ч ФІНАЛ  18:00 Метання молота Ч ФІНАЛ 

400м Ж ФІНАЛ 18:25 Стрибки з жердиною Ж ФІНАЛ 

400м Ч ФІНАЛ 18:30 Стрибки у довжину Ж ФІНАЛ 

3000м з/п Ж ФІНАЛ 18:35    

3000м з/п Ч ФІНАЛ 18:50    

1500м Ч 10-борство 19:05    

10000м Ж ФІНАЛ  19:20    

10000м Ч ФІНАЛ  20:05    

20:00 Нагородження 10- борство; 7-борство 

21:00 Нагородження 10000м «Ж-Ч» 

 

3-й день, 7 червня, п’ятниця  

Сп.х. 10000м Ж ФІНАЛ 9:00    

3000м  Ж ФІНАЛ  10:00 Штовхання ядра Ж ФІНАЛ 

   10:05 Потрійний стрибок Ж ФІНАЛ 

3000м  Ч ФІНАЛ 10:15    

4 х 400м Ж ФІНАЛ  10:40    

4 х 400м Ч ФІНАЛ  11:00    

4 х 100м   Ж ФІНАЛ 11:25    

   11:30 Штовхання ядра Ч ФІНАЛ 

   11:35 Потрійний стрибок Ч ФІНАЛ 

4 х 100м  Ч ФІНАЛ 11:45    
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ПЕРЕВІРКА В КІМНАТІ ЗБОРУ ТА РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ 

 

Будь ласка, зверніть увагу, що наступні предмети не допускаються в зону 

змагань: 

 

 Мобільні телефони 

 CD-плеєри, аудіоплеєри та відеоплеєри 

 Фотокамери та відеокамери 

 Відеомагнітофони та аудіомагнітофони 

 Взуття з кількістю шипів та гнізд для шипів більшою за 11  

 Шипи, довжиною більшою за 9 мм, виключення – стрибок у висоту та 

метання спису, де допустима довжина шипів складає 12 мм 

 Спортінвентар для метань або частини снарядів 

 Вимірюючі стрічки, крейда і т. ін. для відміток, за виключенням тих, 

що надаються організаційним комітетом.  
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ПРОТЕСТ В АПЕЛЯЦІЙНЕ  

ЖЮРІ 
  

 

  
Апеляція надана від імені :   Команда :  _____________________________________ ___   
  

Спортсмен :  ___________ ___________   Стартовий   номер : _________ _______________________   
  

Вид :  ________________ ____________     Ким  надана  апеляція   __ ______________ ___________   
  

Причина протеста :   _________________________________________________________ _ _____ ___   

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ ____________________________________ 

__________________________________________ _________ ____________________________________   

  
  
Інформація   для   секрітаріата :   
  
Дата : ________  час об’явлення офіцийних результатів :  _________     

час предоставлення протеста :  _________ __   
  
    
  
  

Офіційна особа секрітаріата :  ______________________________   
  
  
Рішення апеляційного жюрі   
  

____________ ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______ ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ _____________________________________________ 

_________________________________ ______________________________________________________   

  

  

Підпис :   ________________________ ________   


