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ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХ СПОРУД ТА ТРАС
ГС «ЛЕГКА АТЛЕТИКА УКРАЇНИ»

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
1. Сертифікація легкоатлетичних споруд для проведення змагань найвищої
категорії (Олімпійські Ігри, Чемпіонати світу та Європи) проводиться у
відповідності до вимог World Athletics до споруд I та II категорії, які викладені
на
сайті
World
Athletics
(https://www.worldathletics.org/aboutiaaf/documents/technical-information)
2. Сертифікація легкоатлетичних споруд для проведення національних
змагань проводиться у відповідності до вимог World Athletics до споруд ІІІ, IV
та V категорії ( World Athletics track and field facilities manual, table 1.5.3 –
requirements of the Construction Categories)
3. Допускається проведення сертифікації окремих секторів для визнання
результатів змагань та національних рекордів.
4. Виданий сертифікат легкоатлетичної споруди діє до внесення змін у
легкоатлетичне покриття та нанесення нової легкоатлетичної розмітки бігових
доріжок та секторів.
5. Виданий сертифікат може бути відкликаним, якщо були виявлені сумніви у
наданих вимірах, якості та товщині легкоатлетичного покриття, проведення
реконструкції споруди без подальшої сертифікації.
6. Для надання допомоги у будівництві або реконструкції легкоатлетичних
споруд у відповідності до вимог World Athletics, ФЛАУ надає дві безкоштовні
консультації та пропозицію щодо розташування легкоатлетичних секторів
відповідно параметрів споруди.

7. Для додержання вимог World Athletics з подальшою сертифікацією споруд,
ФЛАУ рекомендує та надає контакти підприємств, які мають досвід з
наступного переліку робіт:
- Послуги з розроблення проектної документації для будівництва /
реконструкції
- Технічний супровід реконструкції / будівництва у відповідності до
вимог World Athletics
- Комплексне будівництво легкоатлетичного ядра з подальшою
сертифікацією World Athletics /ФЛАУ
Замовники будівництва укладають з підприємствами прямі угоди.
Порядок проведення сертифікації легкоатлетичної споруди.
1.Для отримання сертифікату споруди World Athletics або сектору, власник
споруди проводить процедуру сертифікації відповідно вимог World Athletics
та надсилає документи на адресу World Athletics.
Або,
подає лист-прохання про сертифікацію на адресу територіальної федерації
легкої атлетики (надалі територіальна ФЛА) з подальшим зверненням до
ФЛАУ про проведення сертифікації у відповідності до вимог World Athletics.
2. Для отримання сертифікату ФЛАУ власник споруди обирає варіант
проведення процедури сертифікації:
Самостійно заповнює Акт сертифікації спортивної споруди, розміщений на
сайті ФЛАУ, залучивши авторизованого спеціаліста для контролю проведення
вимірів.
Або,
залучає авторизованого спеціаліста для виконання необхідних робіт з
проведення сертифікації Або
Доручає виконати сертифікацію підряднику з улаштування легкоатлетичного
синтетичного покриття або нанесення легкоатлетичної розмітки бігових
доріжок та секторів, авторизованому ФЛАУ.
3. Заповнений Акт сертифікації легкоатлетичної споруди з додатками
надсилаються на адресу ФЛАУ
4. ФЛАУ перевіряє надані документи на відповідність вимогам ІААФ
5. Вартість сертифікату легкоатлетичної споруди ФЛАУ

Категорія ІІІ
Категорія ІV
Категорія V
Сектор

15 000 грн
10 000 грн
5 000 грн
2 000грн

Порядок проведення сертифікації трас
1. Відповідно до правил змагань та вимог до проведення змагань по шосе
World Athletics /АІМС, траси для проведення бігу по шосе та змагань зі
спортивної ходьби потребують сертифікації World Athletics /АІМС або ФЛАУ
в залежності від категорії проведення змагань.
2. Вимірювання траси проводить сертифікований
відповідної категорії («А», «В», «С»).

АІМС

вимірювач

3. Сертифікація траси проводиться методом «Каліброваного колеса» (прилад,
затверджений АІМС, що кріпиться до велосипеда)
4. Сертифікат траси діє 4 роки
5. Сертифікат втрачає чинність у випадках перепланування траси, заміни
дорожнього покриття та інших змінах, які потребують повторного
вимірювання з подальшою сертифікацією.
6. Для проведення змагань по шосе, територіальна ФЛА або інший організатор
змагань готує проект траси, попередні виміри довжини та перепади висот
траси для подальшого ознайомлення вимірювача траси.
7. Територіальна ФЛА може самостійно звернутися до сертифікованого
вимірювача трас або звернутися до ФЛАУ за наданням консультацій та
контактів вимірювачів.
8. Територіальна ФЛА, або інший організатор змагань, для проведення роботи
з вимірювання траси забезпечує супровід поліцією або перекриття вулиць
протягом дистанції, велосипедом з відповідними умовами для проведення
вимірювання, допоміжним обладнанням та інвентарем (фарба-спрей, мірна
стрічка, конуси, молоток та інше), співробітниками для супроводження
проведення робіт.
9. Вимірювач надає звіт про виміри траси в АІМС/ World Athletics або ФЛАУ
для подальшого отримання сертифікату АІМС/ World Athletics або ФЛАУ.
10. Оплата послуг вимірювача є предметом комерційних перемовин
11. Видача сертифікату АІМС/ World Athletics або ФЛАУ безкоштовна

