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РЕГЛАМЕНТ 

проведення відкритого чемпіонату області у приміщенні серед дорослих, молоді та 

юніорів з легкої атлетики 

 

1. Змагання спрямовані на вирішення наступних завдань: 

- подальшого розвитку легкоатлетичного спорту в області і залучення молоді  до регулярних 

занять легкою атлетикою; 

- підвищення якості і ефективності роботи та підсумків діяльності  спортивних осередків у 

підготовці спортивного резерву; 

- виявлення та відбору кандидатів на участь у всеукраїнських та  міжнародних змаганнях у 

складі збірної команди Харківської області. 

2. Керівництво проведенням змагань. 

- контроль за проведенням змагань та виконанням відповідних бюджетних призначень 

здійснює Управління у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації; 

- Управління делегує ГО «ФЛАХо» повноваження на організацію і проведення змагань та, 

разом з ГО ФЛАХо, здійснює загальне керівництво;  

- ГО ФЛАХо здійснює допуск учасників, проводить змагання у відповідності до вимог 

ФЛАУ; 

- безпосереднє проведення змагань доручається суддівський бригаді, затвердженій     ГО 

«ФЛАХо». 

3. Місце та термін проведення змагань. 

10-12.01.2022 року. День приїзду 10.01.2022 р. є офіційним днем змагань. 

Місце проведення – м. Харків. Легкоатлетичний манеж КЗ КДЮСШ «ХТЗ» ХОР. 

Мандатна комісія працює  10.01.2022 року з 11.00 до 12.00 Легкоатлетичний манеж КЗ 

КДЮСШ «ХТЗ» ХОР. 

Для проходження мандатної комісії необхідно мати технічну заявку,  яка завірена 

керівником організації та лікарем. 

4. Строки та порядок подання заявок на участь у заході 

     Заявка (в електронному вигляді або фота на вайбер) на участь у змаганнях надається до 

головного секретаря змагань не пізніше 07 січня 2022. 

Для проходження мандатної комісії необхідно мати технічну заявку, підписану керівником 

організації та лікарем, а також карточки на всіх учасників на бігові види програми. 

5. Учасники змагань. 

До участі в змаганнях допускаються спортсмени 2004 р.н. та старші або 2005 та молодше за 

умови наяності нормативу І дорослого розряду від колективів  фізичної  культури та спорту,  

ФСТ та відомств, члени федерації легкої атлетики Харківської області та члени федерацій 

інших регіонів України. 

Обов’язковою умовою для участі спортсмена та тренера у змаганнях є наявність сертифіката 

про щеплення від COVID-19/ 

Члени іноземних ФЛА допускаються тільки за згодою ФЛАУ. 

Склад команди – необмежений. 

 

 



6. Програма змагань: 

- жінки, молодь, юніорки  – 60, 200, 400, 800, 1500, 3000,  60 з/б, с/х – 3000, висота, 

жердина, довжина, потрійний, ядро. 

- чоловіки, молодь, юніори – 60, 200, 400, 800, 1500, 3000, 60 з/б, с/х – 5000, висота, 

жердина, довжина, потрійний, ядро.  

7. Визначення особистої першості. 

- змагання особисті 

- на кожну дисципліну програми можна заявляти необмежену кількість учасників. Кожен 

учасник може виступати в необмеженій кількості видів програми. 

- особиста першість у кожній дисципліні програми визначається у відповідності до Правил 

ІААF. 

- протести розглядаються відповідно до Правил ІААF. 

8. Нагородження. 

- учасники, які посіли 1-е, 2-е, 3-е місця у кожній спортивній дисципліні кожної вікової 

категорії нагороджуються дипломами  відповідних ступенів Управління у справах молоді та 

спорту Харківської обласної державної адміністрації. 

9. Фінансові умови участі у змаганнях. 

- нагородження переможців та призерів дипломами відповідних ступенів, оплата харчування 

суддівської бригади проводиться за рахунок  Управління у справах молоді  та спорту 

Харківської обласної державної адміністрації; 

- витрати по проїзду, мешкання, харчування учасників – за рахунок організації, що 

відряджає. 

10. Порядок підготовки спортивних споруд і дотримання безпеки під час проведення 

змагань. 

Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників і глядачів під 

час проведення змагань проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших 

спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних 

заходів» (зі змінами). 

 З метою забезпечення безпеки глядачів та учасників спортивні змагання проводяться 

тільки на спортивних спорудах, прийнятих до експлуатації державними комісіями, і за 

наявності актів технічного обстеження придатності спортивної споруди для проведення 

заходу. 

Забезпечення безпеки спортсменів при проведенні зазначених змагань покладається на 

головну суддівську колегію. 

 За технічну підготовленість спортсменів відповідає представник команди, особистий 

тренер спортсмена та керівник організації, який підписує заявку та відрядження спортсменів 

на змагання. 

 

Разом з тим, ГО «ФЛАХо» гарантує дотримання постанови Кабінету Міністрів України 

від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) при проведенні 

вищезазначеного заходу. 

11. Контакти 

Організаційний делегат – КОРСУН Олександр Іванович 

Головний секретар – ОВЧАРЕНКО Анна Вікторівна 063 044 03 44 anna-flaho@ukr.net 

Керівник змагань – АНДРЄЄВ Сергій  050 641 69 83 

 

           Дане положення являється офіційним викликом на змагання. 

ОРГКОМІТЕТ 

mailto:anna-flaho@ukr.net

