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Мета і завдання
 Подальший розвиток легкої атлетики на території Хмельниччини шляхом залучення до регулярних
занять легкою атлетикою;
 Підвищення якості та ефективності роботи розвитку в містах і районах області, формування
збірних команд для участі у Всеукраїнських змаганнях;
 Пропаганда легкої атлетики.
1. Організація та керівництво проведення заходу.
 Загальне керівництво проведення змагань здійснює Хмельницьке обласне управління молоді та
спорту;
 Безпосереднє проведення змагань здійснює Федерація легкої атлетики Хмельницької області;
 Безпосереднє проведення змагань покладається на суддівську колегію, затверджену управлінням
молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації.
3. Строки і місце проведення заходу.
 20-22 травня 2019 року м.Хмельницький, легкоатлетичний стадіон «Поділля».
 День приїзду команд 20.05.2019 року. День приїзду є офіційним днем змагань.
 Початок змагань 21.05.2019 року о 12:30 год.
4. Учасники змагань.
 До участі у змаганнях допускаються спортсмени усіх вікових категорій.(Юнаки та дівчата, які
виступають у бар'єрному бігу, виступають для відбору на чемпіонати України, але результати в
командний залік не ідуть).
 Чисельний склад команд міст та районів – не обмежений, представляють команду – тренерпредставник та 1 суддя.
5. Характер заходу:
 Змагання особисто-командні.
6. Програма змагань:
Жінки – біг на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000м; 100м з/б., 400м. з/б, 2000 м з/п, спорт.ходьба на 2 км;
естафета 4х100м., 4х400м. стрибки у висоту, довжину, потрійним, штовхання ядра, спис, диск.
Чоловіки - біг на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000м; 110м. з/б, 400м. з/б, 3000м. з/п, спорт.ходьба на 3 км;
естафета 4х100 м., 4х400м., стрибки у висоту, довжину, потрійним, штовхання ядра, спис, диск.
 Від однієї команди на кожну дисципліну дозволяється заявити необмежену кількість учасників.
 Кожен спортсмен має право прийняти участь у двох дисциплінах та в естафеті.
Змагання проводяться згідно правил змагань міжнародної Асоціації легкоатлетичних
федерацій.
7. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів.
 Особисті місця учасників визначаються згідно правил змагань.
 До заліку командам міст і районів зараховуються 12 кращих залікових результатів особистих
місць учасників при умові виконання – ІІІ дорослого розряду, та 2 естафет (чоловіки і жінки)
 Місця естафетних команд оцінюються з коефіцієнтом 2 .
Місце/очки
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 Місця команд серед міст та районів визначаються за кращою сумою набраних очок учасниками.
 В разі однакової суми очок у двох і більше команд вище місце присвоюється тій, яка має більше
особистих перших, других і т.д. місць.
 Переможці та призери змагань в особистому заліку нагороджуються дипломами та медалями
Управління молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації, команди – призери в загальному
заліку серед міст та районів – дипломами Управління молоді та спорту Хмельницької
облдержадміністрації.
8. Фінансові витрати:
змагань несе управління молоді та спорту облдержадміністрації (оплата харчування суддівської
колегії, нагородження). Витрати по відрядженню команд на змагання (проїзд, харчування, проживання,
тощо) – за рахунок відряджаючих організацій.
 Бронювання місць у готелях особисто за номерами телефонів:
код міста (0382) - Енеїда –71-80-18;, Поділля 76-55-40, 76-55-20.; Провспілковий 65-23-73.
9. Заявочний лист(заявка):
за встановленою формою, завірені керівником і лікарем, та відповідні документи на кожного
учасника, а також заповнені друкованими літерами картки легкоатлета із вказаними
стартовими номерами учасників змагань та заповнена таблиця командних результатів
подаються в головну суддівську колегію
21.05.2019 секретаріат змагань працює з 09.00 до 11.30.
№ Стартов.
з/п номер

Прізвище ім’я Число, місяць
Вид
Розряд ФСТ ДЮСШ
спортсмена
народження програми

Прізвище ініціали Віза
тренера
лікаря

РОЗКЛАД ЗМАГАНЬ
центральний стадіон «Поділля»

12.30 - Урочисте відкриття змагань
21 травня 2019р.
жінки
12.50 - 100м.
12.50 - потрійний
13.00 - ядро
14.00 - спис
13.35– 400м.
14.10– 100м. фінал
14.30– 1500м.
14.30 – висота
15.40 – 100м. з/б
16.00– 4х100м.
нагородження

чоловіки
13.10 - 100м
13.35 - потрійний
13.40 - ядро
14.40 - спис
13.55– 400м.
14.20– 100м. фінал
14.50–1500м.
15.20 – 110м. з/б
15.30– висота
16.20– 4х100м.

22 травня 2019р.
дівчата, кадетки
юнаки, кадети
9.00-ходьба на 2 км
09.50- 400м. з/б
09.50-диск стадіон ХНУ
10.15-200м.
10.00- довжина
11.15- 800м.
11.50- 3000м.
12.35- 1500м з/п
12.50- 4х400м

Після завершення змагань засідання тренерів та суддівської колегії
Головний суддя змагань – Баліцький Микола Миколайович
Головний секретар змагань – Пліснярська Антоніна Володимирівна

Регламент є офіційним викликом на змагання.

