
(ЗАТВЕРДЖУЮ>
правлiння

атлетикита спорту

НТИН AHAH[IEHKO iй гуБА
202| р. 2021 р.

РЕГЛАМВНТ
проведення вiдкритого чемпiонаry XapKiBcbKoi областi у примiщеннi

серед юнакiв та дiвчат 2004 р.н. та молодше з легкоi атЛеТиКи

1. Змагання спрямованi на вирiшення наступних завдань:
- подЕlлъШий розвИток легкОi атлетиКи у регiоНi i зал1.чення школярiв та yrHiBcbKoi
молодi до реryлярних занять легкою атлетикою;
- пiдвищення якостi i ефективностi роботи ДОСШ, СЛОШОР областi та MicTa,

пiдведення пiдсумкiв iх дiяльностi;
- виявлення та вiдбору кращих юних спортсменiв для подальшого ЗаРахування ДО

ХРШСП та ХФКС;
_ формування збiрних команд областi для )л{астi у всеукраiъських змаганнях;
- посилення пропаганди легкоТ атлетики, як важливого засобу виховання ЗДорОВОГО

вiдповiдних бюджетних
та спорту XapKiBcbKoi

способу життя.
2. Керiвництво проведенням змагань.

- контроль за проведенням змагань та виконанням
призначень здiйснюе Управлiння у справах молодi
облдержадмiнiстрацiТ;
- Управлiння делеryе ГО <ФЛАХо) повноваження на органiзацiю i проведення

змагань та, р€tзом з ГО <ФЛДХо>>, здiйсню€ загальне керiвництво;
- ГО <<ФЛДХо> здiйснюе допуск уrасникiв, проводить змагання у вiдповiдностi до
вимог ФЛАУ;
- безпосередне проведеннrI змагань доручаеться суддiвський бригадi, затвердженiй
Го кФЛАХо>.

3. Мiсце та TepMiH проведення змагань.
22-24.t7.202| року. День лриiзду 22.|1.202|р. е офiцiйним днем змагань.
Мiсце проведення - м. XapKiB. Легкоатлетичний манеж КЗ КДЮСШ ,,ХТЗ" ХОР.
Мандатна комiсiя працюе 22.1|.2021року з 9.00 годин.

Для проходження мандатноТ KoMiciT необхiдно мати технiчну заявку, завiрену
керiвником органiзацiТ та лiкарем.

4. Учасники змагань.
юнаки та дiвчата 2004 р.н. та молодше -
Харкова, XapKiBcbKoi областi та регiонiв

- до участi в змаганнях допускаються
спортсмени ДОСШ, СДЮШОР м.
УкраТни;
- вiдповiда_гlьнiсть за стан здоров'я уrасникiв змагань несуть медичнi устаноВи За

мiсцем проживання, якi дали дозвiл спортсменам для 1^racTi у Змаганнях, а ТаКОЖ

органiзацiТ, якi направляють команди чи окремих спортсменiв на ЗМаГаНня.

Склад команди - необмежений.
5. Програма змагань:

- diвчаmа - 60, 200, 400,.800, 1500, 3000, 60 з/б, clx - 3000, висота, жердина,

довжина, потрiйний, ядро (З кг);

&д



- юнака - 60, 200, 400, 800, 1500, 3000, б0 з/б, clx - 5000, висота, жердинq

довжина, потрiЙниЙ, ядро (5 кг).
6. Визначення особистоi i командноi першостi.

- змагання особистi;
- на кожну дисциплiну програми можна заявляти необмежену кiлькiсть учасникiв.
кожен учасник може виступати в необмеженiй кiлькостi видiв про|рами;

- особиста першiсть у кожнiй дисциплiнi програми визнача€ться у вiдповiдностi до
Правил IAAF;
- протести розглядаються вiдповiдно до Правил IAAF.

7. Нагородження.
- учасники, якi посiли 1-е, 2-е, 3-е мiсця у кожнiй спортивнiй дисциплiнi,
нагороджуються дипломами Управлiння у справах молодi та спорту XapKiBcbKoT

о блдержадмiнiстрацii.
8. Фiнансовi умови участi у змаганнях.

- нагороДженнЯ перемоЖцiв та призерiВ дипломами, оплата харчУвання суддiвськоТ

бригади проводиться за рахунок Управлiння У справах молодi та спорту

XapKiBcbKoT облдержадмiнiстрацiТ;
- витрати проТзду, проживанню, харчування )цасникiв - за рахунок органiзацiТ, що
вiдряджае.
9. Порядок пiдготовки

проведення змагань.
спортивIIих споруд i дотримання безпеки пiд час

Порядок пiдготовки спортивних споруд та дотримання безпеки
пiд час проведеннJI змагань проводиться вiдповiдно до
MiHicTpiB Украiни вiд 18 грудня 1998 року J\b 2025 <Про

спортивних споруд та iнших спецiально вiдведених мiсць для
спортивних та культурно-видовищних заходiв>> (зi змiнами).
з метою забезпечення безпеки глядачiв та 1"rасникiв спортивнi змагання

проводяться тiльки на спортивних спорудах, прийнятих до експлуатацii

державнИми комiСiями, i за наявностi aKTiB технiчного обстеження придатностi

спортивноi споруди для проведення заходу.
забезпечення безпеки спортсменiв при проведеннi з€вначених змагань

поклада€ться на головну суддiвську колегiю.
за технiчну пiдготовленiсть спортсменiв вiдповiдае представник команди,

особистий тренер спортсмена та керiвник органiзацii, який пiдписуе заявку та
вiдрядження спортсменiв на змагання.

Разом з тим, Го (ФЛАХо> гарантуе дотримання постанови Кабiнету MiHicTpiB

:)п{асникiв i глядачiв
постанови Кабiнету
порядок пiдготовки
проведення масових

УкраiЪи вiд 09 грудня 202l року J\ъ 1236 (зi змiнами) <Про встановлення карантину

та запроваДженЕЯ посилениХ протиеШдемlчниХ заходlВ на ,гери,гOрrl у KРartt!

гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-19 при проведеннi зазначеного вище ЗахоДУ.
11 Украiнипротиепiдемiчних заходiв територ1

10.Контаlсти
HacoHKiH В аrrерiй Анатолiйович (тел. +3 8 0679 8 2З 602, 7 00 -9 4 -З2).

,Щаний регламент являетъся офiцiйним викJIиком на змагання.

ОРГКОМIТЕТ


