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РЕГЛАМЕНТ 
про проведення зимового чемпіонату  Київської області 

   з легкої атлетики серед команд міст та районів 
 
1.  Регламент про проведення зимового чемпіонату  Київської області з 
легкої атлетики складено на підставі: 

* Статутів та Регламентів Міжнародної Асоціації легкоатлетичних федерацій (далі 
ІААФ), Європейської  Асоціації легкої атлетики (далі ЄАА), Федерації легкої атлетики 
України (далі ФЛАУ), Федерації легкої атлетики Київської області (далі ФЛАКО); 
      *  Правил змагань з легкої атлетики ІААФ (2018 – 2019 р. р.) затверджених конгресом 
ІААФ. 
 
2.  Змагання за Регламентом спрямовані на вирішення наступних завдань: 
      * Подальший розвиток легкої атлетики в області і залучення населення, в першу чергу 
молоді, до регулярних занять легкою атлетикою; 
      * Відбір кращих спортсменів до складу збірних команд області для участі у зимовому 
чемпіонаті  та Кубку України з легкої атлетики. 
      *  Посилення пропаганди легкої атлетики, як важливого засобу виховання, та залучення 
глядачів на змагання. 
 
 
3.  Керівництво проведення змагань:     
   
       *   Контроль за проведенням змагань та виконання відповідних бюджетних призначень 
здійснює управління фізичної культури і спорту Київської обласної державної адміністрації 
(далі управління) та ФЛАКО; 
       *   ФЛАКО призначає керівні органи змагань, здійснює допуск учасників, проводить 
змагання у відповідності до вимог ІААФ; 
       *   Безпосереднє проведення змагань здійснюють органи виконавчої влади в галузі 
фізичної культури і спорту міст та районів області на території яких проводяться змагання. 
Вищезгадані організації виконують підготовчу роботу з організації та проведення змагань; 
      *  Безпосередній контроль, відповідальність за підготовку й проведення змагань, за 
дотримання Правил ІААФ на змаганнях, а також за звітність покладається на Технічного і 
Організаційного делегатів ФЛАКО та Керівника змагань, призначених на кожне змагання 
Виконавчим комітетом ФЛАКО та наказом управління. 
 
 
4.  Місця і терміни проведення змагань:  
       
       *   Місце проведення: м. Бровари, легкоатлетичний манеж КОШВСМ 
       *   Дата проведення: 13  січня 2018 року. 
 
 



 
5.  Учасники змагань: 
       *   До участі у змаганнях допускаються спортсмени 2002 р. н. та старші, які заявлені від 
ДЮСШ та СДЮШОР, міст та районів області, спортклубів, спортивних шкіл усіх типів, 
спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, ЦОП, відомств, ФСТ; 
       *  Склад команди - не обмежується; 
       *  Відповідальність за стан здоров’я учасників змагань несуть медичні установи за 
місцем проживання, які дали дозвіл спортсменам для участі у змаганнях,  а також 
організації, які направляють команди чи окремих спортсменів на змагання. 
 
6.  Програма змагань: 
Чоловіки:  біг на 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м,  3000м,  60м з/б,  спортивна ходьба 5 км. 
Стрибки: висоту, жердиною, довжину, потрійним. Штовхання ядра. 
Жінки:       біг на 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м,  60м з/б, спортивна ходьба 3 км. 
Стрибки: висоту, жердиною, довжину, потрійним. Штовхання ядра 
7. Визначення особистої і командної першості: 
       *   Змагання особисто – командні. Чисельний склад команди необмежений. 
       *   Особиста першість визначається згідно правил змагань ІААФ; 

 * Командна першість  визначається загальною сумою очок 15 кращих результатів 
особистої першості кожної команди, згідно таблиці нарахування очок: 

 
1 місце  – 36 оч   7  місце  – 20 оч     13 місце  – 12 оч     19  місце  – 6 оч  
2 місце  – 32 оч   8  місце  -  18 оч     14 місце  -  11 оч     20  місце  - 5 оч 
3 місце  -  29 оч   9  місце  -  16 оч     15 місце  -  10 оч     21  місце  - 4 оч 
4 місце  -  26 оч  10 місце  -  15 оч     16 місце  -   9  оч     22  місце  - 3 оч 
5 місце  -  24 оч  11 місце  -  14 оч     17 місце  -   8  оч     23  місце  - 2 оч 
6 місце  -  22 оч  12 місце  -  13 оч     18 місце  -   7  оч     24  місце  - 1 оч 
      
* При рівності очок у визначенні командної першості перевага надається команді, 

учасники якої мають більше перших, других, третіх і т.д. місць. 
   * Консолідований залік результатів учасників  командам здійснюється у     відповідності 
до рішення Управління фізичної культури і спорту Київської обласної державної 
адміністрації. 
   * Офіційний представник команди має право опротестувати результати командної 
першості впродовж 30 хвилин з моменту вручення йому особистих рахунків кожної  
команди. По закінченню зазначеного терміну результати змагань визнаються остаточно 
офіційними, а змагання такими, що завершилися. 

 
8.  Нагородження:        
      *  Команди, які посіли 1 – е, 2 – е, 3 – є місця нагороджуються дипломами управління  

• Учасники, які посіли 1 – е, 2 – е, 3 – є місця у кожній спортивній дисципліні 
нагороджуються дипломами управління, ФЛАКО та медалями. 

• Учасники, які набрали найбільшу суму очок згідно теблиці І А А Ф: у спринті, 
витривалості, стрибках, штовханні ядра (незалежно від полу) нагороджуються цінними 
подарунками. 
 
9.  Витрати щодо матеріального забезпечення спортивних заходів несуть: 

• З підготовки й  проведення змагань, передбачених – Календарем, у тому числі 
витрати за оренду спортивної бази, оренду спортінвентарю та обладнання, оплата 
суддівства, відрядження суддів, (проїзд до місця проведення змагань та зворотньо, 
добові в дорозі, розміщення в готелях, харчування, нагородження  переможців та 
призерів змагань, медичне забезпечення, автотранспортні послуги, виготовлення 
афіш, придбання канцтоварів – управління, в межах відповідного бюджетного 
призначення за окремими кошторисами. 



• Відрядження учасників, тренерів та представників команд на змагання (проїзд, 
харчування) – за рахунок спортивних організацій, що направляють команди на змагання. 
10.  Термін та умови подання заявок: 
     *  За 5 днів до терміну проведення змагання, команди – учасники надсилають 
електронною поштою до оргкомітету змагань попередню заявку 
     *  Кінцеву заявку здають у день приїзду команд до секретаріату з 9.30 до 10.45. 

• Заявки – Ольга Ісааківна Нікітенко  bertik @ voliacable. Com 
• При проходженні мандатної комісії до секретаріату представляються 

документи, що засвідчують дату народження спортсмена. 
 
Форма заявочного листа (заявки): 
Логотип спортивної організації 
Назва, дата, місце проведення змагання 
Команда: місто, район, ФСТ, ДЮСШ, СДЖЮШОР, УФК, ШВСМ 
 
№ 
п/ 
п 

Ста 
ть 
  

Прізвище, 
ім’я 
  
спортсмена 

  Дата 
народж 

Дисци 
пліна 
участі 

№ 
учас 
ника 

Роз 
ряд 

ФСТ ДЮСШ, 
УОР, 
ШВСМ 

Тренер  Віза  
лікаря 

1 ж Мороз 
Юлія 

01.04.96 400м 356 КМС К ДЮСШ Шурмельов 
С.О. 

 

Представник 
Тренери: 
До змагань допущено ______________ чол.                                    _____________ Лікар 
Керівник спортивної організації  ____________________      
Печатка         Особистий підпис 
     *  Заявочний лист команди без підпису керівника спортивної організації, 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 номери (один номер у стрибках  у висоту та з жердиною), що 
відповідають його стартовому номеру в заявочному листі команди. 
     *  Колір спортивної форми учасників змагань (майка) повинен бути однаковий як на 
груді так і на спині. 
 
11. Зміни та доповнення до Регламенту.   

* У випадках будь – яких змін і доповнень до Положення організаціям, які     братимуть 
участь у змаганнях, будуть надіслані відповідні повідомлення.  
    *  Контакти відділу організації та проведення змагань:  факс 068-028-24-66 
 
   
 
 

Регламент є офіційним викликом на змагання 
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