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РЕГЛАМЕНТ 
 

проведення чемпіонату  Київській області 
з легкоатлетичного кросу 

 
      Регламент про проведення чемпіонату  Київської області з легкоатлетичного 
кросу  (далі Регламент) складено на підставі: 

* Статутів та Регламентів Міжнародної Асоціації легкоатлетичних федерацій 
(надалі ІААФ), Європейської  Асоціації легкої атлетики (надалі ЄАА), Федерації 
легкої атлетики України (надалі ФЛАУ), Федерації легкої атлетики Київської області 
(надалі ФЛАКО); 
      *  Правил змагань з легкої атлетики ІААФ (2018 – 2019 р. р.) затверджених 
конгресом ІААФ. 
 
1.   Цілі та завдання заходу:  
      * Подальший розвиток легкої атлетики на території Київської області шляхом 
залучення населення до  регулярних занять легкою атлетикою; 
      * Підвищення якості та ефективності роботи спортивних організацій, спортивних 
шкіл та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю з розвитку легкої 
атлетики; 
      * Виявлення та відбір кращих спортсменів до складу збірних команд Київської 
області для участі  Всеукраїнських змаганнях; 
      * Пропаганда легкої атлетики; 
 
2.   Строки і місце проведення заходу: 
      * 21 квітня 2018 року, м. Біла Церква, Дендропарк «Олександрія» 
      * початок змагань о 12.00 годині 
3.  Організація і керівництво проведення заходу:       
       *   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 правил 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  
Організаційного делегата та Керівника змагань, призначених на кожне змагання 
Виконавчим комітетом ФЛАКО та наказом управління. 
4. Допуск до участі у змаганнях: 
       *  Допуск до змагань здійснюється у відповідності до Правил ІААФ (правило (п. 1 
п п. а, в,  та п. 3),правила 20 – 23). 
       * У змаганнях беруть участь спортсмени  - члени ФЛАУ заявлені від міст та   



       *  Кількість учасників на кожний вид - не обмежується; 
5. Відповідальність за стан здоров’я та відповідальність за безпеку: 
       * 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.   
       * Відповідальність за безпеку під час проведення заходу відповідно до наказу 
Держкомспорту від 19.02.2004 року № 496 «Про відповідальність тренерів та  
спортсменів за виконання вимог заходів безпеки під час проведення зборів та 
змагань» несуть представники команд. 
6. Умови фінансування заходу та матеріальне забезпечення учасників: 
      * З підготовки й проведення змагань передбачених Єдиним календарним планом 
управління, а саме: послуги з експлуатації спортивних споруд, транспортні послуги, 
оренда оргтехніки та інше, матеріальне забезпечення (папір, канцтовари, 
атрибутика для нагородження; 
     *  Відрядження учасників, тренерів, і представників (керівників) команд на 
змагання( проїзд до місця змагань і місця проживання, добові в дорозі, харчування в 
дні змагань), а також розміщення учасників – за рахунок організацій, що 
відряджають. 
7.  Характер заходу:   
    *  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, 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     10місце  -  15 оч 16 місце  -   9 оч 22 місце  -  3 оч 
 5 місце  -  24 оч 11місце -  14 оч 17 місце  -   8 оч 23 місце  -  2 оч 
 6 місце  -  22 оч 12місце -  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; 

• Офіційний представник команди має право опротестувати результати 
командної першості впродовж 30 хвилин з моменту вручення йому особистих 
кожної команди. По закінченні зазначеного терміну результати змагань 
визначаються офіційними, а змагання такими, що завершилися.     

8.  Програма змагань: 
     * Жінки:      Чоловіки: 
       Дівчата 2003 р. н. та мол – 500м;          Юнаки 2003та молодші            – 1 км; 
       Дівчата 2001 – 2002 р. н.   - 500м;          Юнаки 2001 – 2002 р. н.             – 1 км; 
       Юніорки 1999 – 2000 р. н.  – 1 км;          Юніори 1999 – 2000 р. н.           -  1 км; 
       Жінки (незалежно від віку- 500м;          Чоловіки (незалежно від віку) – 1км; 
       Жінки 1998 р. н. та старші -  3 км;          Чоловіки 1998 р. н. та старші) -  3 км. 
  
 9.  Нагородження:        
      *  Команди, які посіли 1 – е, 2 – е, 3 – є місця нагороджуються дипломами 
управління або ФЛАКО; 
     * Учасники, які посіли 1 – е, 2 – е, 3 – є місця у кожній спортивній дисципліні 
нагороджуються дипломами управління, ФЛАКО та медалями, та нагородною 
атрибутикою. 
 
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 10.00 до 11.30. 
    *  Контакти відділу організації та проведення змагань: тел/факс 286-81-80.    
Заявки – Балясніковій Ользі Олександрівні 
Форма заявочного листа (заявки): 



Логотип спортивної організації 
Назва, дата, місце проведення змагання 
Команда: місто, район, ФСТ, ДЮСШ,  УФК, ШВСМ, ЦОП 
 

№ 
п/п 

Ст
ат
ь 

Прізвище, ім’я 
  спортсмена 

  Дата 
народж 

Ро 
зря
д 

Стар
тови
й № 

Дисциплі
на участі 

ДЮСШ
ШВСМ 
УФК 

Тренер  Віза  
лікаря 

          
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 номера, що відповідають його стартовому номеру в 
заявочному листі команди. 
     *  Колір спортивної форми учасників змагань (майка) повинен бути однаковий як 
попереду, так і ззаду. 
 
11. Зміни та доповнення до Регламенту.   

* У випадках будь – яких змін і доповнень до Регламенту організаціям, які     
братимуть участь у змаганнях, будуть надіслані відповідні повідомлення.  
    *  Контакти відділу організації та проведення змагань: тел/факс 286-81-80. 
Контакти: 

• Організаційний делегат - Серьогін Сергій Сергійович-  067-97-87-422  
• Головний суддя           - Челюбеєв Серафім Васильович – 067- 958-37-55 
• Головний секретар - Баляснікова Ольга Олександрівна-067-90-67-213 
• Організаційний делегат   - Сторч Віктор Андрійович – 068- 028 – 24 - 66 

 
Положення є офіційним викликом на змагання. 
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