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:1*::т:ня вiлк|эиl,оt,о чемпiона,гу XapKiBcbKo[ облас-гi
у примiщеннi серед дорослихо молодi, юнiорiв з легкоI атлетики

1. Змагання спрямованi на вирiшення наступних завдань:- подilJIьшого розвитку легкоатлетичного спорту в областi i залучення молодiло регулярних занять легкою атлетикою;
- гliдвищеtlня якосr-i i ефект.лrвносr.i робо.ги r.a lriдсумкiв :ltiя.llьностi спортивнихосередкiв у пiдгото_вцi спортивного резерву;- виявлення та вiдбору кандидатiв на уча.r, у всеукратнських та мiжнароднихзмаганнях у складах збiрних команд XapKiBcbnoT oOnu.Ti та VnpuT"".2. Керiвництво проведенням змагань.

- безпосередн€ проведення
затвердженiй I'O <ФЛдХо>.

змагань доручасться суллiвський бригадi,

- контроль за проведенням змагань та викOнанням вiлповiдних бюдже.гнихпризначень здiйснюс Управлiння у справах молодi та спорту XapKiBcbKoiоблдержадм i н i страцi Т;

- Управлiння делегуе ГО <ФЛАХо)) повноваження на органiзацiю i проведеннязмагань та, разом з ГО <ФЛАХо>, здiйснюс заг€шьне керiвництво;- го <ФЛАХо>.здiйсню€ допуск учасникiв, проводить змагання у вiдповiдностiДО ВИМОГ ФЛАУ.

3. Мiсце та TepMiH проведення змагань.
. с офiцiйним днем змагань.Мiсце проведенl, - r. xapiЫ,lt.. йr.*й"й манеж КЗ Клк)СШ] ,,ХТЗ''.Мандатна комiсiя працюс 20.12.2O2I року з l 1.00 годин.4,Строки та порядок подання заявок на участь у заходiзаявка (в електронному виглядi або фота на вайбер) на участь у змаганняхнада€ться до головного секретаря змагань не пiзнiше li ,.pyo'n" 202l.lля проходження мандатноI'ксrмiсiI. необхiдно мати технiчну заявку, пiлписанукерiвником органiзацiт та лiкарем, а також карточки на Bcix учасникiв 

"u 
,.iвиди програм.

5. Учасники змагань.
До участi в змаганнях допускаються спортсмени вiд колективiв фiзичноiкультури та спорту, Фст та вiдtllvtств, члени федерацii легкот атлетикиXapKiBcbKoT областi та члени фелерацiй iншlих регitlнiв УкраТни.Склад коN{анди - необмежений.

б. Програма змагань:
- еrciнкu - 60, 200, 300, 600, l000, 3000, 60 з/б, висота, жердина, довжина,потрiйний,"дро.
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- чоловiкu - 60, 200, 300, б00, l000, з000, 60 зlб, висота, жердина, довжина,потрiйний, ядро.
7. Визначення особистоТ i командноi першостi.

- змагання особистi;

програми;
- сlсобиста першiсть у кожнiй дисциплiнi
до Правил IAAF;

заявляти необмежену кiлькiсть
в необмеженiй кiлькостi видiв

програми визнача€ться у вiдповiдностi

- протести розглядаються вiдповiдно до Правил IддF.
8. НагороzIж€ння.

- учасники, якi посiли l-e, 2-е,_ З-е мiсця У кожнiй спортивнiй дисциплiнi,нагородЖуютьсЯ дипломамИ УправлiннЯ У справах молодi та .noiryXapKiBcbKoT облдержадмiнiстрацiТ або ФЛдХо.
9. Фiнансовi умови участi у змаганнях.- нагородження переможцiв та призерiв дипломами, оплата харчуваннясуллiвськот бригади проводиться за рахунок Управлitlня у справах молодi ,га

с порту XapKi вс ькоТ облдержадм i н i cTpauii.;
- витрати проiЪду, проживанню, харчування учасникiв - за рахунок органiзацiТ,що вiдряджае.

l0. Порядок пiдготовки спортивних спор}л iлотримання безпеки пiд часпроведення змагань.
Порядок пiдготовки спор.гивних споруд та дотримання безпеки учасникiв iглядачiв пiд час проведення 

.змагань проводиться вiдповiдно до постановиКабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 18 грудня 1998 року JФ z'ozs uПро порядокпiдготовки спортивних споруд та iнших спецiально вiдведених мiсць Дляпроведення масових спортивних та культурно-видовищних заходiв> (зiзмiнами).
з метою забезпечення безпеки глядачiв та учасникiв спортивнi змаганняпроводяться тiльки на спортивних спорудах, прийнятих до експлуатацiТдержавними комiсiями' i за наявностi akTiB iехнiчного сlбстеження Придатност.iспортивноТ спсlрули для проведення з?хо2]}.
забезпечення безпеки сгlортсменiв np" проведеннi зазначених змаганьпокладасться на головну суллiвську колегiю.
за технiчн5' пiдготовленiсть спортсменiв вiдловiдас представник команди,особистий Tper,rep спортсмена та керiвник органiзацiт, якиi 

'пiдписус 
заявку тавiдрядження ctIopTcMeHiB на змагання.

РазоМ з тим, гО <ФЛАХо>> гарантус дотримання постанови КабiнетуMiHicTpiB УкраТни вiд22 липня 202О ропуЪ 64l'<Про 
".ru"оrri"Б'-"о""Т"",та запровадження посилених протиепiдемiчних заходiв на територiт iз i"u.r""йпоширенням 

lО|:рлоТ респiраторноТ хвороби COVID-l9, спричиненоТKopoHaBiPycoм SARS-CoY-2>> (зi iмiнами) np" проведеннi tsищезазначеногозаходу.
l1.Контакти

Органiзацiйний делегат - HACOHKIH Валерiй Анатолiйович (тел. 067 g82 зб02,700 94 з2)

- на кожну лисциплiну програми можна
учасникiв. Кожен учасник може виступати



Головний секретар - оВЧАРЕНКо Анна BiKTopiBHa 06З 044 0З 44 аппа-flаhо@ukr.пеJ 
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Керiвник змttгань - АнлреСВ Сергiй 050 64l 69 8з

щаний регламент являсться офiцiйним викликом на змагання.
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