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РЕГЛАМЕНТ 
проведення ХХІІ всеукраїнських змагань з легкої атлетики  

«Різдвяні старти-2017» 
 

1. Регламент проведення Всеукраїнських змагань у приміщенні «Різдвяні старти-2017» (далі – 

регламент) складено з урахуванням: 

 Статутів та Регламентів Міжнародної Асоціації легкоатлетичних федерацій (далі - ІААФ), 

Європейської Асоціації легкої атлетики (далі - ЄАА), Федерації легкої атлетики України (далі - 

ФЛАУ), федерації легкої атлетики м. Києва (далі - ФЛАК ). 

 Правил змагань з легкої атлетики, затверджених конгресом ІААФ 2015 року. 

 

 2. Мета та завдання заходу: 

 подальший розвиток легкої атлетики в державі і залучення населення, в першу чергу учнівської молоді, 

до регулярних занять легкою атлетикою; 

 підвищення ефективності роботи з патріотичного виховання фізично розвиненої молоді, підготовки 

спортивного резерву, оцінки роботи спортивних організацій, спортивних шкіл та спеціалізованих 

навчальних закладів спортивного профілю з розвитку легкої атлетики; 

 виявлення та відбір кращих спортсменів до складу збірних команд міста для участі у змаганнях; 

 пропаганда легкої атлетики як здорового способу життя. 

 

3. Місце і терміни проведення змагань. 

 09-10.01.2017 року,  м. Київ легкоатлетичний манеж КМШВСМ, проспект П. Тичини, 18. 

 

4. Керівництво проведенням змагань. 

 Департамент освіти і науки, молоді та спорту КМДА за поданням ФЛАК затверджує керівні органи 

змагань відповідним наказом. 

 ФЛАК призначає керівні органи змагань, здійснює допуск учасників, проводить змагання у 

відповідності до вимог Правил ІААФ. 

 Департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міськдержадміністрації та федерація легкої 

атлетики міста Києва виконують підготовчу роботу з організації та проведення змагань, ведуть 

розрахунки з витрат пов’язаних з проведенням змагань. Контроль та безпосереднє проведення змагань 

здійснює федерація легкої атлетики міста Києва. 

 Відповідальність за підготовку та проведення змагань, за дотримання Правил ІААФ на змаганнях, а 

також за звітність покладається на Технічного і Організаційного делегатів та Керівника змагань.  

 

5. Учасники змагань. 

  До участі у змаганнях допускаються члени ФЛАУ, які заявлені від команд АР Крим, областей України, 

м. Києва, спортклубів, спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, 

відомств, ФСТ, не молодше 2001 року народження та кваліфікацією не нижче І спортивного 

розряду.  

 Атлети, члени іноземних ФЛА, допускаються до участі у змаганнях тільки за згодою ФЛАУ. 

  Допуск до змагань проводиться згідно правил ІААФ (правила №20, 21 п.1;2:3). 

  

  Стартові протоколи будуть опубліковані на сайті ФЛАК http://fla-kyiv.org.ua 6 січня 2017 року. 

 

6. Характер заходу: 

 Змагання особисті. 

 

 

 

  

http://fla-kyiv.org.ua/


7. Програма змагань: 

Жінки: біг – 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м з/б, 2000м з/п, с/х 5000 м,стрибки у висоту, 

стрибки з жердиною, стрибки у довжину, стрибки потрійним, штовхання ядра. 

Чоловіки: біг – 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 60м з/б, 3000м з/п, с/х 5000 м,стрибки у висоту, 

стрибки з жердиною, стрибки у довжину,стрибки потрійним, штовхання ядра. 

Початкові висоти:Жінки-висота:155; жердина-280. 

                                       Чоловіки-висота:185; жердина-380. 

Увага! Вихід спортсменів до місць змагань за окремим розкладом тільки через “Call room“. 

 

8. Визначення особистої першості. 

 Особиста першість у кожній дисципліні програми визначається у відповідності до Правил ІААФ.  

 

9. Безпека та підготовка місць проведення заходу. 

 Безпека та підготовка місць проведення змагань здійснюється Департаментом освіти і науки, молоді та 

спорту Київської міськдержадміністрації та федерацією легкої атлетики міста Києва згідно  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. 

 

10. Нагородження. 

 Учасники, які посіли 1-е, 2-е; 3-є місця у кожній спортивній дисципліні нагороджуються дипломами та 

медалями.  

 

11. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників. 

Витрати щодо матеріального забезпечення спортивного заходу несуть:  

 З підготовки та проведення змагань – Департамент освіти і науки, молоді та спорту КМДА. 

 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. 

 Федерація легкої атлетики м. Києва забезпечує суддівство змагань (підготовка, відбір, призначення 

суддів відповідних кваліфікаційних категорій), програмне забезпечення обробки результатів змагань, 

технічне забезпечення «он-лайн» (в режимі реального часу), випуск підсумкової інформації про 

змагання, розміщення інформації про змагання на сайті ФЛАК, надання інформації у ФЛАУ.  

 

12. Термін та умови подання заявок. 

• До 05.01.2017 року, команди – учасники надсилають електронною поштою (e-mail: 

bertik@voliacable.com) до оргкомітету змагань попередню заявку разом з картками, згідно нижче 

зазначеного зразка, а також інформацію про чисельний склад учасників (жінок, чоловіків, тренерів, 

інших осіб). Кінцева заявка подається до Оргкомітету змагань 09.01.2017 року до 11.00.У разі 

порушення строків або не надання попередньої або кінцевої заявки до Оргкомітету змагань в 

зазначені терміни, команди та спортсмени, які не надали таких заявок до змагань не 

допускаються. Виняток:  С/х; Жердина; Ядро- реєструються до 9:40! 

• Приїзд представників команд - 09.01.2017 року (відрядження представників команд - за рахунок 

відряджуючих організацій). Представники команд надають до секретаріату змагань оригінал 

заявки, картки учасників, ксерокопії паспортів (свідоцтв про народження). При відсутності 

прізвища спортсмена у електронній базі даних ФЛАУ – обов’язково надається оригінал паспорту 

(свідоцтва), 

• У день приїзду 09.01.2017 року секретаріат змагань працює з 09:00 до 11:00 лише для остаточних 

уточнень кінцевих заявок. 

• Дозаявки, перезаявки, додаткові заявки на інші дисципліни програми після 11:00 години не 

приймаються.  

• Технічна нарада проводитиметься 09.01.2017 об  11:15. 

13. Заявочний лист (заявка). 

Форма заявочного листа (заявки): 

Логотип спортивної організації 

Назва, дата, місце проведення змагання 

Команда: область ( регіон), ФСТ, ДЮСШ,СДЮШОР,УФК, УОР, ШВСМ 

 
№ 

з/сп 

 Стать  Прізвище, ім’я спортсмена Дата 

народження 

 Звання 

/розряд/ 

Стартовий 

номер 

 

Дисципліна 

програми 

Кращий 

результ. 

 2016р. 

ФСТ 

 

ДЮСШ 

СДЮШОР, УОР, 

УФК,ШВСМ 

Прізвищ. 

ініціали 

тренера 

Віза 

лікаря 
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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 регіональної 

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

• У відповідності до Правил ІААФ (Правило 143.7, 143.8, 143.9) кожен учасник повинен мати два 

стартових номера ( один номер у стрибунів у висоту та з жердиною) встановленого ФЛАК зразка., 

що відповідають його стартовому номеру в заявочному листі команди.  

• Колір спортивної форми учасників змагань (майка) повинен бути однаковий як попереду, так і 

ззаду. ( правило 143.1)  

 

14. Підсумкові протоколи. 

• Підсумкові протоколи змагань надаються у електронному вигляді до офісу ФЛАК он-лайн після 

закінчення змагань за адресою: kyiv@flau.org.ua. У печатному вигляді (3 примірники) надаються до 

офісу Федерації легкої атлетики м. Києва у продовж 3 днів по закінченню останнього дня змагання. 

Розповсюджені ФЛАК підсумкові протоколи змагань у друкованому або електронному вигляді є 

офіційними підсумковими документами змагань. 

• Підсумкові протоколи підписує технічний делегат та головний секретар змагань. 

 

15. Звіт про змагання. 

• За підсумками змагання Техделегат складає звіт про підготовку та проведення змагання та 

направляють його до офісу ФЛАК до 13.01.2017 року. 

 

16 Зміни та доповнення до регламенту. 

• У випадках будь-яких змін або доповнень до регламенту організаціям, які братимуть участь у 

змаганнях, будуть надіслані відповідні повідомлення.  

 

ГСК: 

 Оргделегат: Кострицький Ю.О, НС 

 Техделегат:  Філенко  І.М. ,НС 

 Керівник змагань: Нікітенко Д.М, НС 

 Головний секретар: Нікітенко О.І, НС 

 

Заявки та картки на участь у змаганнях надсилати: Нікітенко Ользі Ісааківні e-mail: bertik@voliacable.com 

 

Регламент є офіційним викликом на змагання 
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