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Загальний чисельний склад команд областей
- не обмежений
На кожну дисципліну програми змагань можна заявляти необмежену кількість учасників.
Кожен учасник може виступати у трьох видах програми змагань, а також в естафетному бігу.
Відповідальність за стан здоров'я учасників змагань несуть медичні установи за місцем проживання
учасників, які надали дозвіл для участі у змаганнях, а також організації, які відряджають команди
чи окремих спортсменів на змагання.
Змагання проводяться по 5-річним віковим категоріям (згідно з Правилами WMA):
Вік
Чоловіки
Жінки
(років)
(вікові групи)
(вікові групи)
30 - 34
Ч 30
Ж 30
35 - 39
Ч 35
Ж 35
40 - 44
Ч 40
Ж 40
45 - 49
Ч 45
Ж 45
50 - 54
Ч 50
Ж 50
55 - 59
Ч 55
Ж 55
60 - 64
Ч 60
Ж 60
65 - 69
Ч 65
Ж 65
70 - 74
Ч 70
Ж 70
75 - 79
Ч 75
Ж 75
80 - 84
Ч 80
Ж 80
85 - 89
Ч 85
Ж 85



Вага снарядів згідно з Правилами WMA:
ЧОЛОВІКИ
вікові групи
35-39, 40-44, 45-49
50-54, 55-59
60-64, 65-69
70-74, 75-79
80+
ЖІНКИ
вікові групи
35-39, 40-44, 45-49
50-54, 55-59
60-64, 65-69, 70-74
75+

ядро
7,26 кг
6,00 кг
5,00 кг
4,00 кг
3,00 кг
ядро
4,00 кг
3,00 кг
3,00 кг
2,00 кг

Відстань від початку ями до бруска для відштовхування залежно від рівня підготовки учасників
змагань:
- стрибки в довжину – 1, 2 метри;
- потрійний стрибок – 3, 5, 7, 9, 11 метрів.
Початкові висоти у стрибках у висоту визначаються залежно від рівня підготовки учасників
змагань.
Спортсмен (спортсмени), який зробив фальстарт, отримує попередження.
У кожному забігу дозволяється тільки один фальстарт без дискваліфікації спортсмена, його
зробившого. Будь-який спортсмен (спортсмени), що допустив подальші фальстарти, усувається від участі у
змаганні (дискваліфікується).
Якщо учасник змагань, заявлений на змагання в біговому і технічному виді або в декількох
технічних видах, що проводяться одночасно, то відповідний рефері може дозволити спортсмену змагатися в
іншому забігу або на кожній спробі в іншому порядку в порівнянні з тим, що був визначений до початку
змагань. Якщо згодом спортсмен вирішив не виконувати цю спробу або не з’являється для її виконання,
йому зараховується неявка після того, як час, відведений на виконання даної спроби, минув.
Кожний учасник змагань повинен мати два стартових номери (один номер у стрибках у висоту), що
відповідають стартовому номеру учасника у заявці команди (додаток №1) та у картці учасника
(додаток № 2).
5. Характер заходу:
 Змагання особисто-командні

3
6. Програма проведення змагань:
Програма змагань:
Жінки: 60 м, 200 м, 400 м, 1500 м, 3000 м, 3000 м с\х, Естафета 4 х 200м, стрибки у висоту, довжину,
потрійний, штовхання ядра (до 75 років).
Чоловіки: 60 м, 200 м, 400 м, 1500 м, 3000 м, 3000 м с\х, Естафета 4 х 200м, стрибки у висоту, довжину,
потрійний, штовхання ядра.
7. Безпека та підготовка місць проведення заходу.
 Безпека та підготовка місць проведення змагань здійснюється організаторами чемпіонатів згідно
міжнародних правил ІААФ.
 Кожен учасник змагань повинен мати страховий медичний поліс дійсний на період
проведення змагань.
8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів.
Особиста першість у кожному виді програми визначається у відповідності до Правил ІААФ .
Переможці та призери в особистій першості визначаються окремо серед чоловіків та жінок:
- у вікових групах (згідно з результатами);
- у кожному виді програми (згідно з особистими рейтингами WMA);
- у абсолютному заліку (згідно з особистими рейтингами WMA).
Особисті рейтинги WMA визначаються за допомогою електронного калькулятора “WMA Age-grading
calculator 2006”.
До командного заліку змагань входить не більше двох кращих результатів кожного залікового
учасника згідно з особистими рейтингами WMA.
Командна першість визначається загальною сумою 20 кращих особистих результатів - особистих
рейтингів WMA членів команд для всіх груп областей.
Змагання з естафетного бігу до командного заліку не входять.
Команди, які посіли 1 місця у кожній групі областей, нагороджуються кубками та дипломами.
Команди, які посіли ІІ-ІІІ місця у кожній групі областей, нагороджуються дипломами.
Учасники, які посіли 1-3 місця у кожному із видів програми, нагороджуються медалями та
дипломами.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників.
Витрати по організації та проведення змагань за рахунок позабюджетних коштів ФЛАУ.
Витрати на медичне страхування спортсменів, проживання, проїзд в обох напрямках, добові у
дорозі - за власні кошти учасників, за рахунок організацій, що відряджають та інших позабюджетних
коштів, використання яких не суперечить чинному законодавству України.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході.
Не пізніше, ніж за 3 дні до строку проведення змагання, організації, що направляють команди чи
окремих спортсменів на змагання, надсилають попередню заявку (підпис керівника організації, що
направляє на змагання команду або окремих учасників змагань, віза лікаря та печатки організації та
лікарського закладу не обов’язкові).
Офіційні представники команд надають до мандатної комісії оригінал остаточного варіанту заявки
та ксерокопії документів учасників змагань, дані про яких відсутні в електронній "Базі даних учасників
змагань – ветеранів легкої атлетики України".
Остаточний варіант заявки без підпису керівника організації, що направляє на змагання команду або
окремих учасників змагань, візи лікаря та печатки організації та лікарського закладу вважається не дійсним.
У разі виникнення питань щодо належності учасника змагань до області (регіону) обов’язково
надається паспорт (ксерокопія).
Можливе додаткове включення до остаточного варіанту заявки до або під час мандатної комісії
окремих учасників змагань відповідної області з обов’язковим наданням медичного дозволу для участі у
змаганнях.
Команди-учасники, які не надали до мандатної комісії остаточний варіант заявки, в командній
першості участі не приймають.
Дозаявки, перезаявки та додаткові заявки на інші дисципліни після закінчення мандатної комісії не
приймаються (окрім естафетного бігу 4 х 200 м).
11. Порядок подання протестів.
Протести щодо проведення змагань, суддівства, результату виступу (перший випадок) або величини
рейтингу (другий випадок), повинні подаватися протягом 30 хвилин після офіційного оголошення
результату (перший випадок) або розміщення секретаріатом на інформаційній дошці протоколів з
результатами та рейтингами учасників (другий випадок).
Організаційний комітет змагань відповідає за те, щоб фіксувався час оголошення всіх результатів та
час розміщення протоколів на інформаційній дошці.
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Спочатку протест повинен бути в усній формі заявлений рефері (в першому випадку) або в
апеляційне журі (в другому випадку) самим спортсменом або офіційним представником його команди.
Рефері може сам прийняти рішення по поданому протесту або передати його на розгляд журі. Якщо рефері
відхиляє протест, можливо подати апеляцію в журі.
Апеляція в журі повинна бути подана протягом 30 хвилин після офіційного оголошення рішення,
прийнятого рефері. Апеляція повинна бути зроблена в письмовій формі і підписана офіційним
представником команди від імені спортсмена або самим спортсменом за відсутності представника команди.
Офіційний представник команди має право опротестувати результати командної першості протягом
30 хвилин з моменту вручення йому секретаріатом результатів командної першості та особистих рахунків
кожної команди. По закінченню зазначеного терміну результати змагань визнаються остаточно офіційними,
а змагання такими, що завершилися.
Протести розглядаються відповідно до Правил ІААФ.
12. Допінг-контроль.
На всіх змаганнях, згідно графіку роботи Національного Антидопінгового Центру, здійснюється
допінг-контроль. Учасники, яким буде вручено повідомлення для проходження допінг-контролю, протягом
1 години з моменту вручення повідомлення повинні прибути до допінгової комісії змагань.
13. Порядок підготовки спортивних споруд.
Відповідно до Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально
відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025, підготовка та належний технічний
стан спортивних споруд покладається на їх власників.
Невиконання вимог, передбачених зазначеним Регламентом, що стали причиною виникнення
надзвичайних обставин під час проведення заходів, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним
законодавством України.
14. Медичне забезпечення змагань
Медичне забезпечення змагань здійснюється у відповідності до "Положення про медичне
забезпечення спортивно-масових заходів", що затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 27.10.2008 № 614.
Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді. Всі його
рішення в межах компетентності обов’язкові для учасників, суддів, організаторів змагань.
Лікар представляє в організаційний комітет або суддівську колегію план медичного забезпечення
змагань та звіт після їх закінчення згідно із затвердженою формою.
Персональну відповідальність за здоров’я учасників під час проведення змагання, крім випадків
травмування, несуть лікарі, які надали висновок – допуск спортсмену на участь у змаганнях.
15. Підсумкові протоколи
Підсумкові протоколи підписує технічний делегат та головний секретар змагань.
Офіційні представники команд протягом 2 годин після закінчення залікової частини програми
змагань отримують результати командної першості та підсумкові особисті рахунки всіх команд, завірені
технічним делегатом, головним секретарем змагань, а також за бажанням офіційного представника команди
повний підсумковий протокол змагань в електронному вигляді.
Підсумкові протоколи змагань надаються в електронному та у печатному вигляді (3 екземпляри) до
Федерації протягом 3 днів після закінчення останнього дня змагань. Розповсюджені Федерацією підсумкові
протоколи змагань у печатному або електронному вигляді є офіційними підсумковими документами
змагань.
16. Звіт про змагання.
Технічний делегат після закінчення змагань подає звіт до ФЛАУ.
Підсумкові протоколи надаються до Мінмолодьспорт та ФЛАУ.
Контакти:
Тел.: (050) 469-1391 (Смєлаш Л.Й.); (067) 780-7739 (Самойленко І.С.)
Тел./Факс: (044) 413-8658 (для попередніх заявок)
E-mail: lsmelash@flau.org.ua та bertik@voliacable.com (для попередніх заявок)
Додаткова інформація:
Site: www.uaf.org.ua
Регламент є офіційним викликом на змагання

