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проведення вiдкритого командноI,о чемIliонаr,у об"пас,гi у п юнакiв та дiвчат
(2005-200б, 2007-2009 p.n.) l .пегкоi а,I.1lе,гики

l. Змагання спрямованi на вирiшення наступних завдань:
- подirльший розвиток легкот атJlеl,ики у регiонi i залучення школярiв ,га 

учнiвськот молодi до

регулярн их занять легкою атлети кою;
- пiдвищення якостi i ефективностi роботи ДЮСШ" сдюшоР областi та MicTa, пiдведення пiлсумкiв
Тх дiяльностi;
- виявJlення,га вiлбору кращих K)}tllx споргсменiвд.;tя ПОДа]lЬшого зарахуtsання до хрлlсП га ХФКС;
- формування збiрних команл об;tасli ,1.1rя участi у всеукраТнськtlх змаганнях;
- посилення пропаганди легкот атлетики. як важливого засобу виховання здорового способу >l(итl,я.

2. Керiвничтво проведенням змагань.
- контроль за проведенням змагань та виконанням вiдповiдних бюджетних призначень здiйснюс

Управлiння у справах молодi та спорту XapKiBcbKoT обллержалмiнiстраuiТ;
- УгIравлiння делегус Го кФЛАХо>> повнова)I(еt-lня на органiзацiю i провеjlення змагань та. разом з

Го кФЛАХо>. здiйснюс загальне керiвниLtтво:

- Го кФЛдХо> здiйснюс допуск учасникiв, ПРОВО2llИТь ,]N{агаliня у вiлповiлностi до вимог ФЛАУ;
- безпосереднс проведення змагань доруча€ться суллiвський бригадi" затверлженiй Го кФлАхо>.

3. Мiсце та TepMiH проведення змагань.
l4-16.01.2022 року. День приТзду l4.01.2022 р. с офiчiйним д1-1еМ змагань.

Мiсце llроведення - м. XapKiB. J]еl,кtlаl,.ltеr,ичний манеж кз кдюс[Jl ((Х-l'З) хор.
Мандатна комiсiя працюс l4.01.2022 року з l0.00 до l1.00 Jlегкоатлетичний MaHe>lc кз к/lюсшI
кХ'ГЗ> ХоР.
Для проходження мандатноТ KoMiciT необхiдно мати технiчну заявку. яка завiрена керiвником

органiзачiТ та лiкарем.
4. Строки та порядок полання заявOк на учас,гь у захолi
Заявка (в е.дек.грсlнному виl,.llяili або фо-га на вайбер) на учас,l,ь у змаг,аннях надасться до головного

секретаря змагань не пiзнiше l0 сiчня 2022 року.
Для проходження мандатноТ KoMicii необхiдно мати технiчну заявку, пiдгlисану керiвникс,lм

органiзачiт та лiкарем, а також карточки на Bcix учасникiв на Bci види програм.

5. Учасники змагань.
!о участi в змаганнях допускак]ться учнi-спортсмени сдюшоР. дюсШ MicTa Харкова та

облас-гi" чJIени фелерацiТ -llet,KclT атrtе,t,ики XapKiBcьKOT tlблас,r,i ,га члени фелераuiй iнших

регiонiв УкраТни.
Склад команди для ЛЮСШ. СЛЮШОР м, Харкова - необмежений,

Склад команди для ДЮСШ областi - 10 чоловiк (2005-06р.н,). l0 чоловiк (2007-09 р.н.) (незале)ltt{о

вiл cTaTi). обов'язковоЮ умовою для присутностi тренера на змаганнях с наявнiсть

сертифiкат,а про tцеплеLtня Bi,lt COVID-l9/
Члени iноземних ФЛд допускак)1ься т,i,пьки за згодою Флду.

6. Програма зl}lагань:
- diвчаmа - 60, 200" 400, 800, 1 500. 3000. 60 зiб. с/х - 3000" висота, жердина. довжина.

потрiйний, ядро, 5-борство.
- юнакu -60.200.400,800. l500" 3000. 60 з/б" с/х - 5000" висот,а. жердина. довжина. поl,рlйний.

4 dliнальttп
окремо.

7. Визначення особистоI i
,]Mal,aH ня сlсобис-l,о- KoMat t.цн i :

ядро. 5-борс,l,во.

командноТ першостi.



- на кожну дисциплiну програми моr(на заявляти необмежену кiлькiсть учасникit];
- кожен учасник може виступати у двох видах програми та естафетi;
- особиста першiсть у кожнiй дисциплiнi програми визначасться у вiдповiдностi до Правил IAAF;
- командна першiсть лля flюсш. сдюшор м. Харкова визначасться - l5 кращими результатами
учасникiвстаршоТ (при yMoBi виконання ними I юн. розряду) i l5 кращими результатами учасникiв
молодшоТ BiKoBoT групи (при yMoBi виконання ними tI юн. розряду);- коМаНДна першiсТЬ Для ДК)с]Ш XapKiBcbKoT областi визначасться - 9
учасникiв старшот (при yMoBi виконання ними ll юн. розряду) i9 кращими
молодшоТ BiKoBoT групи (при yMoBi виконання ними Ill юн. розряду);
- паралельний залiк не застосовусться;
- протести розглядаються вiдповiдно до Правил IAAF.

f з !дцц" ц 4р_а IJ u,4! н fi о ч о к к0 м а н д ll оЦgрдlg g_l_i

кращими резуль,гатами
результатами учасникi в

lM - 20 5м- l2 9м8 lЗм-4
2м lб бьr ll l0M 7 l4M-3
3м - 14 7м - l0 l1M-6 l5M-2
4м-lЗ 8м -9 l2M 5 lбм - l

8. Нагоролження.
- учасники" якi посiли l

вiдповiдних с гупенiв
алмiнiстрацiТ;
- командtt, якi посiли l-e, 2-е, 3-е мiсця. у командному за,riку нагородiкуються дипломами
вiдповiдних ступенiв Управлiння у справах молодi та спорту xapkiBcbkoT обласнот державнот
алмiнiстрацiТ.

9. Фiнансовi умови участi у змаганнях.
- нагородження перемох<цiв та призерiв медалями. дипломами вiдповiдних ступенiв. опJIаl а
харчування судлiвськот бригали проводиться за рахунок Управлiння у спраtsах мс,lлодi та спорту
XapKiBcbKoT обласноТ дерх<авноТ адмiнiстрацiТ;
- витрати по протзлу, мешкання" харчування учасникiв - за рахунок органiзачiт" шо вiдряджас.

l0. Порялок пiдготовки спортивних споруд i лотримання безпеки пiд час проведення
змагань.

порядок пiдг,оr,овки спортивних споруjl .Iа llотримання безгlеки учасникiв i глядачiв tti,1 час
проведення змагань проводит,ься вiдпtlвi:lно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l8 гр}llня
l998 року Л!r 2025,<Про порядок пiдготовки спортивних споруд та iнших спецiально вiлведених
мiсць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходiв> (зi змiнами).

з метою забезпечення безпеки глядачiв та учаеникiв спортивнi змагання проводяться тiльки на
спортивнИх спорудах" гtрийня"гих ll() експjlуа-гацiТ;lСР)I(аВнИМИ комiсiями" iза наявностi aKTiB,гехнiчного обс,геяtеннЯ ПРИ:]?ТНос,l,i сltор-гивноТ спсlруди д.lIя проt]едення заходу.

забезпечення безпеки спортсменiв при проведеннi :зазначених змагань покладасться на гоJlо r]н у
суддiвську колегiю.

за технiчну пiдготовленiсть спортсменiв вiдповiдас представник
спортсмена та керiвник органiзацiТ. який пiлписус заявк}, та вiдрядiltення

Разом з тим. I'O кФЛАХо> гаранТ'}С;llОl'РИмання llос,т,анови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 22
липня 2020 року Ne 64l к[ Ipo встановлення карантину ,га запровадiкення посилеtIих
протиепiдемiчних заходiв на територiТ iз значним I1оширенням гос,гроТ респiраторноТ хвороби
CoVID-l9. спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2> (зi змiнами) при проведеп"i вищезазначеного
заходу.

l l. Контакти
Органiзаuiйний делега,г * KOP(]YF,{ Олександр lванович
Головний секретар * овчАрt]НКо Анна BiKTopiBHa 063 044 03 44 anna-flaho(0)ukr.net
Керiвник змагань - АНДРС€]В Сергiй 050 64l 69 83

!ане полох(ення являсться офiцiйним викликом на змагання.

l-e. 2-е. 3-е мiсця у ко>lснiЙ сгtортивнiГt дисциплiнi наl,орол>lсуються дипломами
Управ.lliння У справах моrlодi ,га ctIopTY XapKiBcbKoT обласноТ дер;кавноТ

команди. особистий тренер
спортсменiв на змагання.

оргкомlтЕт



розклАд
вИкритого командного чемпiонату облаетi у примiщеннi серед юнакiв та дiвчат

(2005-200б,2007-2009 р.н.) з легкоi атлетики

м. XapKiB 15-1б.01.2022р.
л/а м-ж КЗ КДЮСШ <d(ТЗ>

I день 15.0|.22 (субота)
Бiговi види Технiчнi види

l0.00 стрибки з жердиною дiвчата, юнаки

Парад вiдкрпття змагань 10.45

спортивна ходьба 5000м юнаки, 300Q*дlцчqтq 1 1.00 стрибки у довжиЕу юнаки старшi

бiг бOм з/б (5-борство) дiвчата 1 1.30 стрибки у довжину юнаки молодшi

бiг 60м з/б (5-борство) юнаки 1 1.50 стрибки у висоту (5-борство) дiвчата
бiг 1500м фiпал дiвчата 12.10

12.20 стрибки у довжину (5-борство) юнаки

бiг 1500м фiпал юнаки |2.з0
|2.40 стрибки у висоту дiвчата молодшi, старшi

бiг 400м фiнал дiвчата 12.50 штовхttння ядра (5-борство) юнаки
13.00 стрибки у довжину дiвчата старшi

бiг 400м фiнал юнаки 13.15
1з.30 штовхання ядра (5-борство) дiвчата
13.40 стрибки у довжину дiвчата молодшi

бiг 60м забiги дiвчата 13.50 стрибки у висоту (5-борство) юнаки

бiг 60м забiги юнаки 14.з0 стрибки у довжину (5-борство) дiвчата
15.00 стрибки у висоту юнаки молодшi, старшi

бiг 800м (5-борство) дiвчата 15.10

бiг 1000м (5-борство) юнаки 15.20

б г 60м фiнал дiвчата 15.30

6 г 60м фiнал юнаки l5.40
Нарада представникiв та TpeHepiB 16.00
нагоподження.

II день 16.01.22 (недiля)

Бiговi види Технiчнi види
бiг 60м з/б забiги дiвчата 09.30
бiг бOм з/б забiги юнаки 09.45
бiг 200м фiнал дiвчата l0.00 потрiйний стрибок юнаки старшi, молодшi

10.20 штовханЕя ядра дiвчата старшi, молодшi

бiг 200м фiпал юнаки 10.30

б г 60м з/б фiнал юнаки 11.00

бiг бOм з/б фiнал дiвчата 1 1.15 потрiйний стрибок дiвчата старшi, молодшi

бiг 800м фiнал дiвчата т|.25
бiг 800м фiнал юнtжи 1 1.40 штовхaння ядра юнаки старшi, молодшi

бiг 3000м фiнал дiвчата 12.05

бiг 3000м фiнал юнаки 12.20

нагородження.
Парад закриття змагань 12.45
Нарада представникiв та TpeHepiB 13.00

Головна суддiвська колегiя


