


 
 
 7. Безпека та підготовка місць проведення заходу. 

 Безпека та підготовка місць проведення  змагань  здійснюється організаторами чемпіонату – ФЛАУ  та 
Федерацією легкої атлетики міста Києва, відповідно правил ІААФ. 

 Відповідальність за стан здоров’я учасників змагань несуть медичні установи за місцем проживання, які 
дали дозвіл спортсменам на участь у змаганнях, а також організації, які направляють команди чи окремих 
спортсменів на змагання. Кожний учасник повинен мати страховий поліс на термін проведення змагань. 

8.  Умови визначення  першості та нагородження переможців та призерів. 
 Командна першість визначається загальною сумою очок 25 залікових результатів кожної команди за  

таблицями нарахування очок до командного заліку при проведенні чемпіонатів та кубків України.  
 Протести розглядаються відповідно до Правил ІААФ. 
 Консолідований залік застосовується згідно „Порядку встановлення консолідованого заліку”, затвердженого 

Міністерством 16.06.2014 р та протокол комісії від 22.12.2014р.. 
 

Таблиця нарахування очок до командного заліку 
 
 

КУБКИ УКРАЇНИ 
серед дорослих та молоді 

Зайняті 
місця 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очки 
 

50 40 35 30 25 20 15 10 8 5 3 2 

 
 

Таблиця нарахування заохочувальних очок до командного заліку  
 

 
 Заохочувальні очки нараховуються незалежно від кола змагань. У разі встановлення рекорду України і 

перевищенні розрядних нормативів, очки за кожен показник додаються. Якщо перевищення розрядних 
нормативів, показаних одним спортсменом, відбулося в різних колах змагань то заохочувальні очки 
нараховуються по більшій сумі тільки один раз. 

 Заохочувальні очки за встановлення рекорду та заохочувальні очки за перевищення розрядних нормативів  
додаються до отриманих очок командного заліку. 

 Команди, які посіли 1-е, 2-е, 3-є місця  нагороджуються кубками та дипломами Мінмолодьспорту. 
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення  учасників. 

 Витрати щодо матеріального забезпечення спортивних заходів несуть:  
 З підготовки й проведення змагань, передбачених Єдиним календарним планом - Мінмолодьспорт в межах 

відповідного бюджетного призначення за окремим кошторисом.  
 Відрядження суддів та тренерів Мінмолодьспорту  на змагання (проїзд до місця змагань та зворотно, 

проживання, добові в дорозі і харчування в дні змагань) - Мінмолодьспорт в межах відповідного 
бюджетного призначення за окремим кошторисом. 

 Відрядження учасників, тренерів і представників (керівників) команд на змагання  (проїзд до місця змагань і 
місця проживання, добові в дорозі і харчування в дні змагань), а також розміщення учасників в готелях -  за 
рахунок організацій, що відряджають. 

10.   Строки та порядок подання заявок на участь у заході.  
 До 06.07.2015 року, перед проведенням Кубку України з легкої атлетики (бігові та стрибкові види) фінал, 

надсилається електронною поштою до оргкомітету змагань попередня заявка, відповідно нижче зазначеного 
зразку. Кінцева заявка надсилається електронною поштою до оргкомітету змагань до 11.07.2015 року. 

 При порушенні строків подання попередньої або кінцевої заявки, допуск для участі у змаганнях  
дозволяється лише за умови подачі офіційного листа керівника територіальної федерації. При відсутності 
підтверджуючого листа спортсмени до змагань не  допускаються. 

 У день приїзду 20.07.2015 року  до секретаріату змагань надається оригінал заявки,  ксерокопії паспортів  
(свідоцтв про народження) та реєстр сплати членських внесків, завірений печаткою ФЛА. При відсутності 
прізвища спортсмена у електронній базі даних ФЛАУ – обов’язково надається оригінал паспорту (свідоцтва) 
та членський квиток ФЛАУ. 

 Заохочувальні очки 
За встановлення 
рекорду України 

За перевищення розрядних нормативів 

МСМКУ МСУ КМСУ І розряд 
Дорослі, молодь 200 100 50 - - 



 У день приїзду 20.07.2015 року секретаріат змагань працює з 10.00 до 14.00 лише для  остаточних уточнень 
заявок. (стадіон «Атлет» - пров. Лабораторний 7а) 

 Додаткові заявки на інші дисципліни програми після 14.00 годин дня приїзду не приймаються. 
 Технічна нарада проводитиметься 20.07.2015 р. о 17.00. (стадіон «Атлет» - пров. Лабораторний 7а) 
 Контакти відділу організації та проведення змагань ФЛАУ :02140,  Київ,  вул. Бориса Гмирі, буд. 2.   
 Телефон/факс: (044) 220 20 85; 220 20 86. 

 
11.  Заявочний  лист (заявка). 
       Форма заявочного листа (заявки): 
 

Логотип спортивної організації 
Назва, дата, місце проведення змагання 
Команда:  область ( регіон), ФЛА 
 

 
№ Стартовий 

номер 
учасника 

Прізвище, ім’я 
спортсмена 

Дата 
народження 

Дисципліна 
програми 

Розряд ФСТ 
 

ДЮСШ, СДЮСШОР, 
ШВСМ 

 
УОР,УФК 

 
 

Прізвищ. 
ініціали тренера 

Віза лікаря 
 

          
 
Представник команди            
Тренери 
............................................................................................................................................................................  
(прізвище, ім’я.  Особистий підпис ) 
До змагань допущено …………………………………………………………………………………………………учасників. 
                                                                     (літерами,    прописом ) 
Лікар_______________________________            Печатка лікарського закладу 
 (Прізвище, ініціали. Особистий  підпис ) 
 

Керівник спортивної організації, що направляє на 
змагання 
Печатка                 Особистий підпис 

Президент Федерації легкої атлетики області (регіону) 
 
Печатка                        Особистий підпис 

 
 Заявочний лист команди без підпису керівника спортивної організації  та керівника територіальної 

федерації, що направляє на змагання, та печаток зазначених організацій,  вважається недійсним.  
 
12. Підсумкові протоколи. 

   Підсумкові протоколи змагань надаються у електронному вигляді  до офісу ФЛАУ он-лайн після 
закінчення змагань за адресою: ikachkivskyi@flau.org.ua. У печатному вигляді (1 екземпляр)  надаються до  
офісу Федерації легкої  атлетики України протягом 3  днів після закінчення останнього дня змагання.  
Розповсюджені ФЛАУ підсумкові протоколи змагань  у печатному або електронному вигляді є офіційними 
підсумковими документами змагань. 

    Результати змагань надаються офіційним статистиком ФЛАУ до ЄАА, ІААФ он-лайн . 
    Підсумкові протоколи підписує технічний делегат та головний секретар змагань. 
    Представники команд протягом 2-х годин після закінчення програми змагань отримують підсумкові 

особисті рахунки команд, завірені технічним делегатом, головним секретарем змагань та печаткою 
організації, що проводить змагання, а також (за бажанням офіційного представника команди) повний 
підсумковий протокол змагань у електронному вигляді. 

 
13. Звіт про змагання. 

 За підсумками змагання Технічний делегат складає звіт про підготовку та проведення змагання та направляє 
його до офісу ФЛАУ до 30.07.2015 року. 

Контакти: 
 Організаційний делегат: Кострицький Юрій 050 441 30 70 
 Технічний делегат: Нищеменко В’ячеслав Андрійович  
 Керівник змагань:  Рєзанов Євген Анатолійович 
 Головний секретар: Нікітенко Ольга Ісаківна 068 122 08 20 

                                        
Заявки на участь у змаганнях надсилати: e-mail:  bertik@voliacable.com 
                                                                          

Регламент є офіційним викликом на змагання. 
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