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Регламент проведення ХІІ Міжнародних юнацьких змагань  

з легкої атлетики присвячені пам’яті Заслужених 

 працівників фізичної культури та спорту України 

 Бориса Яськевича та Михайла Дебенка 

 

1. Регламент проведення Міжнародних юнацьких змагань з легкої атлетики 

присвячені пам’яті Заслужених працівників фізичної культури та спорту 

України Бориса Яськевича та Михайла Дебенка. 

   Змагання проводяться з 26 по 27 квітня 2014 року. 

  Регламент складено на підставі правил змагань з легкої атлетики, 

затверджених Конгресом ІААФ 2013р. 

2. Змагання за регламентом спрямовані на вирішення наступних 

завдань: 

- популяризація легкої атлетики; 

- пропаганда здорового способу життя; 

- підвищення спортивної майстерності юних спортсменів; 

- зміцнення дружніх стосунків. 

3. Місце і термін проведення змагань. 

   Змагання проводяться в м. Івано-Франківську по вул. Шухевичів, 21  на 

стадіоні ОДЮСШ «Юність». 

   День приїзду команд 25квітня 2014 року за адресою: м. Івано-Франківськ, 

вул. Шухевичів, 21 ОДЮСШ. 

   День приїзду є офіційним днем змагань. 

4. Керівництво проведення змагань. 

   Загальне керівництво підготовки та проведення змагань здійснює 

адміністрація ОДЮСШ (відділення легкої атлетики). 

5. Учасники змагань. 

   У змаганнях приймають участь юнаки та дівчата 1999-2000р.н. та 2001р.н. і 

молодші. 

   Склад команди 10 учасників та 2 тренери. 

   На змагання запрошуються команди Республіки Польщі, Молдови, 

Білорусії, команди міст Львівської, Закарпатської, Тернопільської, 

Чернівецької, Рівненської, Вінницької, Хмельницької, Житомирської, Івано-

Франківської та інших областей, а також ДЮСШ Івано-Франківська та інші 

команди з міст України. 

   Дані змагання мають статус Всеукраїнських змагань. 

 



6. Характер заходу. 

Змагання особисті, кількість учасників на вид необмежена. 

7. Програма змагань. 

   І-й день 26.04.2014р.:                                           ІІ-й день 27.04.2014р.:  

-метання молота;                                          -потрійний стрибок в довжину; 

-с/х 3км;                                                         -метення списа; 

-стрибки у висоту;                                        -біг 200м; 

-штовхання ядра;                                          -біг 800м; 

-біг 100м;                                                       -естафета 4 Х 300. 

-стрибки в довжину;  

-біг 400м;  

-біг 1500м; 

8. Безпека та підготовка місць проведення заходу. 

   Безпека та підготовка місць проведення змагань здійснюється 

організаторами заходу. 

9. Умови визначення першості та нагородження переможців. 

   Переможці та призери змагань нагороджуються грамотами та призами 

ОДЮСШ. 

   10. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення 

учасників. 

   Івано-Франківська ОДЮСШ несе витрати: оплата суддівства, виготовлення 

афіш, грамот, програм, придбання призів, розміщення та харчування команд 

м. Тирасполя (Республіки Молдови) та м. Бреста (Республіки Білорусії), 

Польщі (Перемишль). 

   Витрати по відрядженню учасників (проїзд, добові, проживання, 

харчування) несуть організації, що відряджають. 

11. Термін та умови подання заявок. 

   Підтвердження про участь в змаганнях надсилати до 24 квітня 2014р. 

   Довідки про розміщення за тел. 0950500887 не пізніше 22 квітня 2014р. 

   При відсутності підтвердження про участь в змаганнях, розміщення не 

гарантуємо. 

   За 10 днів до терміну проведення кожного змагання, визначеного 

Календарем, команди-учасники надсилають електронною поштою до 

оргкомітету змагань попередню заявку, а також інформацію про чисельний 

склад учасників (жінок, чоловіків, тренерів, інших осіб). 

   Кінцева заявка надсилається електронною поштою до оргкомітету змагань 

за 3 дні до початку змагань. 

   Приїзд представників команд – за 1 день до початку змагань (відрядження 

представників команд – за рахунок відряджуючих організацій).  

   Представники команд надають до мандатної комісії оригінал заявки та 

ксерокопії паспортів (свідоцтв про народження). 

   Кожний учасник повинен мати страхування на термін проведення змагань. 

   У день приїзду мандатна комісія працює з 10.00 до 14.00 год. 

   Технічна нарада проводиться о 17.00 год. 

   У випадку несвоєчасного подання заявок, допуск такої команди 

дозволяється лише за умови надання офіційного листа від керівника 



спортивної організації, що направляє на змагання та керівника обласної 

(регіональної) федерації про причини несвоєчасного подання заявок. 

   Заявочний лист без підпису керівника регіональної федерації, керівника 

спортивної організації, що направляє на змагання та печаток зазначених 

організацій вважається недійсним. 

12. Підсумкові протоколи. 

  Підсумкові протоколи змагань надаються у електронному вигляді до офісу 

ФЛАУ протягом 3 днів після закінчення останнього дня змагання. 

   Розповсюджені ФЛАУ підсумкові протоки змагань у друкованому або 

електронному вигляді є офіційними підсумковими документами змагань. 

   Підсумкові протоколи підписує головний секретар змагань. 

13. Звіт про змагання. 

   За підсумками змагання головний секретар складає звіт про підготовку та 

проведення змагання та направляє його до офісу ФЛАУ протягом 3-х днів 

після закінчення останнього дня змагання. 

14. Зміни та доповнення до регламенту. 

   У випадках будь-яких змін і доповнень до регламентів організаціям, які 

братимуть участь у змаганнях, будуть надіслані відповідні повідомлення. 

   Контакти: Тел. факс: (0342) 72-22-91; 

   e-mail: odush2012@yandex.ua; сайт: htt://sport-shool-if.at.ua. 

 

 

   Регламент є офіційним викликом на змагання. 
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