
ýЗАТВЕРДЖУК)))
На

мiнiстрацiТ

н dНАНЧЕНКО
2022 р.

атлетики
cTl))

амед кАНАхА
2022 р.

РЕГЛАМЕНТ
проведення вiдкритого Кубку областi у примiщеннi

серед юнакiв та дiвчат 2007 р.н. та молодше з легкоТ атлетики
l. Змагання спрямованi на вирiшення наступних завдань:- ПодальШий розвиТок легкоТ а'JIетикИ у регiонi iзшученНя школярiв та учнiвськоi.мо.'сlдi jlclрегулярн их занять легкою атлети кок);

- пiдвищення якостi i ефективностi роботи ДюсшI" Сдюшор областi та MicTa. пiдведення пiлсумкiвтх дiяльностi;
- виявлення та вiдбору кращих юних спортсменiв для подitльшlого зарахування д() хрлlсП та ХФКС:- формування збiрних команд обласr-i оr, yuu.il уl..у*рul'ttських змаганнях;- посилення пропаганди лег,коТатлетики" як ва}кливого засобу вихоtsання,Jдорового способу жt'гl.я.2. Керiвництво проведенням змагань.- контроль за проведенням змагань та виконанням_вiдповiдних бюдхсетних призначень здiйснкlсУправлiння у справах молодi та спорту XapKiBcbKoT облдерlкалмiнiстраuiТ:- УправлiНня деJlеI-уС t'о кФJlДХоt> гttlвнОt]а)кеtlt{я tta tlpгaHilattiKl i lIр()l]е.цеllня.]маI.аllь lа. ра,}о]\{ зl'O кФJ]АХо>. з;tiйснr()(, заI aJlbHe керitзниL{ гвtl:
- t'O ((ФJlАХо> злiЙснк)€] лопуск учасникiв. Ilроtsоли'ь ]маIання у вiлlrовiднос.гi ло вимог ФJIАУ;- безпосереднс проведення змагань доруча€ться суллiвський бриiалi, затвердженiй I-0 кФЛАХо>.3. Мiсце та TepMiH проведення змагань.

. с офiriiйним днем змагань.Мiсце проведення - м. XapKiB. легiоа,гJlе,гичний MaHerlc кз кдк)сltl кХl'З>Х()Р.Манда,rна комiсiя Ilрацюс 08.02.2022 року з r0.00 itl l 1.00 (тiльКи д.llя вtlесення змiн до гlогtереllньtli.зая вки ).

ff;"Тfiii;Тffi.IаНДаТНОТ 
KoMiciT НеОбхiдно мати технiчну заявку, яка завiрену керiвником

4. Сr,роки та порядок подання заявок 
"u 

y"u.r" у захолiЗаявка (в електронному виглядi на алРесу uпйu-лurrЪi@uКr.п.t або фота tra вайбер 06j 044 0.1 4;1) rraучасть у змаганнях надасться до голов.ного секретаря змагань не пiзнiше 05 .llю.гогсt 2022 року.jГ;"Нii,:ffiНi.#u"Оu'ПО- KoMiciT 
"'об*iд"о'-'rlr, технiчну заявку, пiдписану керiвником

5. Учасники змаI-ань.
ffo УЧаС'Гi В ЗМаГаННЯХ Л()ПУСКаЮ'гься учtti-сtlортсме}lи сi{юIlIор" IUOCIU мiсrа харкtltза. об_цас.гiта регiонiв УкраТни.

Склад команди для ДЮСШ, сдюшОР м. Харкова та областi - необмежений,Програма змагань:
- diвчаmа _ 60. 300" l000,60 з/б. довжина (4 спроби). ядро (4 спроби), висота.- юнакu - 60, 300, l000. 60 з/б. довл<ина (4 сlrроби)" я;tро (а спЬобиi. l]исота.

6. Визначення особис.l оТ i команднtl[ llершос.гi.
- змагання особисто-команднi;
- на кожнУ дисциплiНу програмИ можна заявляти необмежену кiлькiсть учасникiв;- до командного залiку враховусться один кращий результат спортсмена (при yMoBi виконання нимlII юн. розряду)
- командна першiсть визначасться l2 краш{ими резуJlьта.гамtl лJ]я кох(нот/It(х]шl чи С/{ЮШOРl- особист,а першiСгь у KtliIcHiй дисttиlt.lliНi.lrрr,,r,рами'u,r,,,uчu,,,ься 

1,Bir:{lttlBi,,(Hclc.li;t.l IlpaBt,t.ll lддl;:



- командна першiсть для команд Дюсш чи
кращими результатами учасникiв незалелtно
- парzutельний за,,tiк не застосову€,Iься.

СДЮШОР м. Харкова та
вiд cTaTi. окремо для MicTa

дюсш
i областi

ви знача(,т,ьсяобластi
;

Табли

- протести розглядаються вiдповiднt,l ло правил lддF:
- ОфiuiЙНИЙ ПРеЛСТаВНИК кОМанди мас IIраtsо оllроl,естуваl-и резуJIь,гаl.и команлнот першсlст,i BltptlлoBrlt
30 хвилин з моменту вручення йому особистйх paxyHKiB команд. [Io закiнченню3азначеного TepMiHy
результати змагань вва}каються офiцiйними" а змагання такими. що заверш илися.

7, Нагоролження.
- учасники" якi псlсiли l-e.2-e. З-е мiсця у коiкнiЙ спортивнiЙ лисциплiнi ttагорсlдll(ую1ься д}lпломами
вiдповiдних cTytteHiB ГО кФелераLliя itеt-коТа-глетики ХаркiвськоТобластi>;
- команди. якi посiли l-шi мiсця нагород''(уються кубками го кФелерачiя легксlт атjIетики
XapKiBcbKoT областi> (окремо м. XapKiB та область);
- команди, якi посiлИ l-e, 2-е. 3-е мiсця. у командному залiку нагороджуються дипломаN,tи
вiдповiдних ступенi в Го <Фелерацiя легкот атлети ки xapki Bcbkoi' облiстi >.

8. Фiнансовi умови участi у змаганнях.
- нагородження переможцiв та призерiв кубками. дипломами вiдповiдних ступенiв проводи1ься за
рахунок ГО кФедерацiя легкоi атлетики XapKiBcbKoT областi>;
- оплата харчування судлiвськот бригали проводиться за рахунок Управлiння у справах моло;ti la
спорту;
- витраr,и пtl проТзлу. мешкання. харчуr]ання ),часникiв -,за рах}нOк органiзачiТ. що вiдряil)кас.

9. Порялок пiдr,отовки спортивних сtlорул iлотримання безпеки ltiд час проведення
змагань.

ПОРЯДОК ПiДГОТОВКИ СПОРТИвних споруд та дотримання безпеки учасникiв i глялачiв гliд час
проведення змагань проводиться вiдповiдно дсl постанови Кабiнету MiHicTpiB Укратни вiд l8 l.рулllя
l998 РОКУ Л'r 2025 КПРО ПОРЯДОк l'liдгt'tтовки спортивних сIIоруд та iнших сгlецiально вiлве.цегtих
мiсць лJIя проведення масоtsих сIlсlр,I,ивних га куjlьтурно-виловиtllних захс:lдiв> (зi змiнами),

з метокl забезпечення безпеки глядачiв та учасникiв сrlсlртивнi змагання проводяться r.iльки на
спортивних спорудах, прийнятих до експлуатацiт дерrкавними комiсiями, iза наявност.i ак.гiв
технiчного обстеження придатностi спортивнот споруди для проведення заходу.

Забезпечення безпеки спортсменiв при проведеннi зазначених змагань покладасться tla l.().|l()BH\
суллiвську колегiю.

за технiчну пiдготовленiсть спортсменiв вiдповiда€ представник
спортсмена та керiвник органiзацiТ" який пiлписус заявку та вiдрядження

ком&н:lи" особистий тренер
спортсменiв на змагання.

РазоМ з тим. гО кФЛдХо> гарантуС дотриманНя пос.ганови Кабiнету MiHicTpiB Украi.ни
вiд 09 грудня 2020 року Л9 l236 (зi змiнами). кПро встановлення карантину та.]апровадженtlя
обмехсуваЛьних проТиепiдемiчНих ,заходiВ з мегок) запобiгангiя IlOtltиpgtlHK) на гери.гсlрiТ YKpaTHr,r
гостроТ респiраторноТ хвороби COVID- l9 при проведенНi вищеза,значеноI.tl заход,V.

l0. Контакти
Органiзаuiйний делегат _ корсуН Олександр Iванович 066зз2 83 73
Головний секретар - овчАрЕНКо Анна BiKTopiBHa 06з 044 0з 44 anna-flaho@ukr.net
Керiвник змагань - АНДРССВ Сергiй 050 64l 69 8З

!ане положення являсться офiцiйним викликом на змагання.

llH на вання очOк кOманлноТ ct,l.
lM-20 5м - l2 9м -8 3м-4
2м - lб бм-ll l0M*7 4м*З
3м-14 7M-l0 llM-6 5м-2

бм - l---4м - l3 8м -9 l2M-5

ОРГКОМIТЕТ



розклАд
вiдкритого Кубку областi у примiщеннi серед юнакiв та дiвчата 2007 р.н.

та молодше з легко[ атлетики

л/а манеяс КЗ КЛОСШ оrХТЗ"
09.02.2022 р.
м. XapKiB

I день 09.02.2022 (середа)

Бiговi види Технiчнi види
1 1.30 штовхання ядра юнаки

стрибки у висоту дiвчата
стрибки у довжину юнаки

Урочисте вiдкриття змагань 12.30

бiг 1000м дiвчата фiпал |2.45 штовхання ядра дiвчата
бiг 1000м юнаки фiнал 13.00 стрибки у висоту юнаки

стрибки у довжину дiвчата
бiг 300м дiвчата фiнал 13.15

бiг 300м юнаки фiнал 13.35

бiг 60м з/б юнаки фiнал 13.55

бiг 60м з/б дiвчата фiнал 14.15

бiг 60м дiвчата забiги 14.35

бiг 60м юнаки забiги t5.00
бiг 60м дiвчата фiнал |5.25

бiг 60м юнаки фiнал 15.30
16.30

Головна суддiвська колегiя


