РЕГЛАМЕНТ
проведення турніру з легкої атлетики
пам'яті Антона Івановича Кривого серед спортсменів
1997-1998 р.н.
1. Регламент проведення турніру з легкої атлетики пам’яті А. І. Кривого складено на підставі:

1.1. Положення про Державну службу молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента
України від 31 травня 2011 року № 636/2011.
1.2. Статутів та Регламентів Міжнародної Асоціації легкоатлетичних федерацій, Європейської
Асоціації легкої атлетики, Федерації легкої атлетики України.
1.3. Правил змагань з легкої атлетики, затверджених конгресом ІААФ 2011 року.
2. Змагання за регламентом спрямовані на вирішення наступних завдань:
2.1. Подальший розвиток легкої атлетики в області і залучення учнівської та студентської молоді до
регулярних занять легкою атлетикою.
2.2. Посилення пропаганди легкої атлетики, як важливого засобу виховання та залучення глядачів
на змагання.
2.3. Підвищення рівня спортивної майстерності спортсменів.
2.4. Виявлення та відбір кращих спортсменів до складу збірних команд області для участі у
чемпіонатах та кубках України.
2.5. Налагодження та зміцнення дружніх стосунків між спортсменами області та зарубіжних країн.
3. Місця та терміни проведення змагань
3.1. Місце проведення: м. Івано-Франківськ, манеж коледжу фізичного виховання (вул. Гетьмана
Мазепи, 142 А.)
3.2 Дата проведення: 27-29.11.2014р.
3.3. День приїзду: 27.11.2014р. Дні проведення змагань – 28-29.11.2014р.
4. Керівництво проведення змагань
4.1. Безпосереднє проведення змагань здійснює керівництво Івано-Франківського коледжу
фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України
(ІФКФВ НУФВСУ) спільно з управлінням молоді і спорту Івано-Франківської ОДА та
федерацією легкої атлетики Івано-Франківської області.
4.2. Директор ІФКФВ НУФВСУ призначає керівні органи змагань відповідним наказом.
4.3. Безпосередній контроль, відповідальність за підготовку та проведення змагань, за дотримання
Правил ІААФ на змаганнях, а також звітність покладається на Керівника змагань, призначеного
наказом вище зазначено навчального закладу.
5. Учасники змагань.
5.1. У змаганнях приймають участь спортсмени 1997-1998 року народження збірних команд
іноземних держав, команд міст України, районів Івано-Франківської області, спортклубів,
спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю,
відомств, ФСТ.
5.2.
Склад команди для іноземних команд – 10+2, команди міст України та районів ІваноФранківської області, спортивних товариств та спортивних клубів – склад команди

необмежений. Учасники зобов'язані мати 2 нагрудні номери.
5.3. Відповідальність за стан здоров'я учасників змагань покладається на медичні установи за
місцем проживання, які надали дозвіл спортсменам на участь у змаганнях, а також організації,
які направляють команди чи окремих спортсменів на змагання. Кожен учасник повинен мати
страховку.
6. Характер змагань.
6.1. Змагання особисті.
6.2. Змагання проводять за запрошенням.
7. Програма змагань
1 день
Дівчата:
біг 50м, 400м, 1500м, с/х 3000 м, стрибок
у висоту, штовхання ядра
Юнаки:
біг 50м, 400м, 1500м, с/х 3000м, стрибок у
висоту, штовхання ядра

2 день
Дівчата:
50м з/б, біг 200м, 800м, 3000м, стрибок у
довжину
Юнаки:
50м з/б, біг 200м, 800м, 3000м, стрибок у
довжину, естафета комбінована 4х300м
(чол., жін., чол., жін.)

8. Безпека та підготовка місць проведення заходу
8.1. Безпека та підготовка місць проведення змагань здійснюється організаторами згідно
міжнародних правил ІААФ
9. Умови визначення першості та нагородження переможців.
9.1. Кожен учасник може брати участь у двох видах програми та естафеті.
9.2. На кожен вид програми можна заявляти необмежену кількість учасників.
9.3. По закінченню змагань результати визнаються остаточно офіційними.
10. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення.
10.1. Витрати пов'язані з харчуванням, розміщенням зарубіжних команд несе ІФКФВ НУФВСУ. Для всіх
інших команд, всі витрати – за рахунок організації, що відряджає.
10.2. Придбання медалей та грамот за рахунок спортивного клубу «Каменяр» ІФКФВ НУФВСУ.
10.3. Грошові винагороди за рахунок партнерів змагань.
10.4. Оплата суддівської колегії за рахунок управління молоді та спорту Івано-Франківської
облдержадміністрації; обслуговуючого персоналу – ІФКФВ НУФВСУ.
10.5 Забезпечення суддівства змагань (підготовка, відбір, призначення суддів відповідних
кваліфікаційних категорій), програмне забезпечення обробки результатів змагань, технічне
забезпечення, випуск підсумкової інформації про змагання – ІФКФВ НУФВСУ.
10.6 Розміщення інформації про змагання на сайті ФЛАУ та ФЛАО – федерація легкої атлетики ІваноФранківської бласті.
11. Нагородження
11.1. Спортсмени, які посіли І – ІІІ місця в окремих видах програми, нагороджуються медалями та
грамотами, а при умові встановлення рекорду змагань – грошовими винагородами.
12. Термін та умови подання заявок
12.1 Попередню заявку (згідно нижчезазначеного зразка) команди-учасники надсилають електронною
поштою до оргкомітету змагань за 10 днів до терміну проведення заходу.
12.2 Кінцеву заявку надсилають електронною поштою до Оргкомітету за 3 дні до початку змагань.
12.3 Представники команд надають до мандатної комісії оригінал заявки та ксерокопії документів, які
засвідчують особу спортсмена (свідотство про народження або паспорт). У разі виникнення питань
щодо належності учасника змагань до області (регіону), обов’язково надається членський квиток
ФЛАУ.
12.4 У день приїзду мандатна комісія працює з 10.00 до 14.00 лише для остаточних уточнень заявок.
12.5 Дозаявки, перезаявки, додаткові заявки на інші дисципліни програми після 14.00 години 27.11.2014
року не приймаються.

....
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12.6 Технічна нарада проводиться о 17.00 год. 27.11.2014 р.
12.7 Контакти відділу організації та проведення змагань е-mail: fizkol@ukr.net , Olechka1974@gmail.com;
факс: 0342539360
13. Заявочний лист (заявка).
Логотип спортивної організації
Назва, дата, місце проведення змагання
Команда: район, організація

район

ДЮСІП
СДЮШОР

ПІБ
тренера

Віза
лікаря

Представник команди __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, особистий підпис )

(літерами, прописом)

Лікар __________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я. Особистий підпис )

До змагань допущено _______________________________________________ учасників
(кількість учасників)

печатка лікарського закладу

Керівник спортивної організації,
що відправляє на змагання ____________________________________________________
(прізвище, ім'я, особистий підпис )

печатка

14. Підсумкові протоколи.
14.1 Підсумкові протоколи змагань надаються у електронному вигляді до офісу ФЛАО після закінчення
змагань. У друкованому вигляді (3 екземпляри) надаються до офісу ФЛАО протягом 3 днів після
закінчення останнього дня змагання.
14.2 Підсумкові протоколи підписує керівник змагань та головний секретар змагань.
15. Зміни та доповнення до регламенту.
15.1 У випадках будь-яких змін і доповнень до регламенту повідомлення будуть надіслання додатково.
Контакти:
Керівник змагань: Пірус О.А. e-mail: Olechka1974@gmail.com тел. 0507807759
Головний секретар: Антонець В.М.

Регламент є офіційним викликом на змагання

