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РЕГЛАМЕНТ
проведення чемпіонату Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо»
України з легкоатлетичного чотириборства серед юнаків та дівчат
2005 р.н. і молодші спільно з Національним олімпійським комітетом
України, Федерацією легкої атлетики України та Департаментом
превентивної діяльності Національної поліції України
Регламент проведення чемпіонату ФСТ «Динамо» України з
легкоатлетичного чотириборства серед юнаків та дівчат 2005 р.н. і
молодші (далі - Регламент) складено з урахуванням:
- Статутів та Регламентів Міжнародної Асоціації легкоатлетичних
федерацій (далі - IAAF), Європейської Асоціації легкої атлетики (далі - ЕАА),
Федерації легкої атлетики України (далі -- ФЛАУ), Фізкультурно-спортивного
товариства «Динамо» України (далі - Товариство), Національного
олімпійського комітету України (далі - НОК), Меморандуму про співпрацю
між Товариством та Національною поліцією України у сфері організації та
проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів для дітей.
- Правил змагань з легкої атлетики, затверджених конгресом IAAF
2015 року.
1. Цілі і завдання заходів
Чемпіонат ФСТ «Динамо» України з легкоатлетичного чотириборства
проводиться з метою:
- розвитку олімпійського руху в Україні, поширення ідей олімпізму серед
дітей та підлітків країни, пропаганди здорового способу життя, залучення
широких верств населення до регулярних занять фізичною культурою та
спортом;
- підвищення ефективності навчально-тренувальної роботи в спортивних
секціях, якості роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл з підготовки
спортивного резерву, пропаганди фізичної культури і спорту в ФСТ «Динамо»
України, сприяння розвитку легкої атлетики;
активізації фізкультурно-спортивної роботи в територіальних
організаціях Товариства;
- підвищення рівня фізичної загартованості та зміцнення здоров'я юних
членів ФСТ «Динамо» України;
профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі,
бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, дітей позбавлених
батьківського піклування і дітей уразливих категорій;
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- виявлення та відбору перспективних
національних збірних команд України.

спортсменів

до

складу

2. Місце і строки проведення заходу
Чемпіонат ФСТ «Динамо» України з легкоатлетичного чотириборства
серед юнаків та дівчат 2005 р.н. і молодші проводиться у період
з ЗО травня по 01 червня 2018 року в м. Одесі.
День приїзду команд - ЗО травня 2018 року, день від’їзду - 01 червня
2018 року.
3. Організація та керівництво проведенням заходу
Загальне керівництво і організаційне забезпечення проведення заходу
здійснює Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» України за підтримки
НОК України, ФЛАУ та Департаменту превентивної діяльності Національної
поліції України.
Підготовку та безпосереднє проведення змагань з легкоатлетичного
чотириборства здійснює Одеська обласна організація Товариства, а також
головна суддівська колегія (далі - ГСК), склад якої затверджується ФСТ
«Динамо» України.
4. Учасники змагань та вимоги до них
У чемпіонаті беруть участь юнацькі команди обласних та Київської
міської організацій ФСТ «Динамо» України. Склад команди: 8 осіб, з яких
6 спортсменів (3 юнака і 3 дівчини 2005 р.н. і молодші), серед яких
2 спортсмена (незалежно від статі) від підрозділу ювенальної превенції ТУ НП
в областях та м. Києві, 2 тренера, з яких 1 представник (тренер) підрозділу
ювенальної превенції ГУ НП в областях та м. Києві.
До участі в змаганнях допускаються вихованці:
- дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних секцій ФСТ «Динамо»
України;
- інших ДЮСШ, з якими територіальні організації Товариства уклали
договори про співпрацю, що затверджені місцевими органами виконавчої
влади у сфері фізичної культури і спорту, а також відповідно до яких залікові
очки учнів ДЮСШ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях
зараховуються територіальній організації ФСТ «Динамо» України;
- підрозділів ювенальної превенції ТУ НП в областях та м. Києві;
- діти позбавлених батьківського піклування і діти уразливих категорій.
Кожен учасник повинен мати два стартових номера, що відповідають
його стартовому номеру в заявочному листі команди (відповідно до правил
IAAF). Стартові номера надаються територіальною організацією, яка
проводить змагання.
Спортивна форма учасників змагань повинна відповідати правилам
IAAF.
-5. Характер заходу
Змагання особисто-командні.

6. Умови та програма проведення змагань
Чемпіонат ФСТ «Динамо» України з легкоатлетичного чотириборства
проводиться відповідно до чинних Правил змагань з легкої атлетики ІААФ з
наступних видів:
- біг 60 м, стрибки у довжину, метання м’яча (150 г), біг 500 м серед
дівчат;
- біг 60 м, стрибки у довжину, метання м’яча (150 г), біг 600 м серед
юнаків.
Програма змагань:
- 1-й день - приїзд учасників, проходження мандатної комісії (800-1б00),
відкриття чемпіонату;
- 2-й день - біг на дистанцію 60 м, стрибки у довжину, метання м’яча
(150 г) (юнаки і дівчата);
- 3-й день - біг на дистанції 500 м (дівчата) та 600 м (юнаки), підрахунок
та оголошення результатів змагань, нагородження переможців і призерів,
закриття чемпіонату, від'їзд учасників.
Програма Заходу включає проведення проектів НОК України:
Олімпійський урок, #01ympicLab, «DO like OLYMPIANS» тощо, перегляд
відеофільмів про Олімпійські ігри, показовий урок з видатними спортсменамидинамівцями, різноманітні конкурси і вікторини на олімпійську тематику,
святкові концерти та спортивно-видовищні дійства, направлені на
популяризацію здорового способу життя, поширення ідей олімпізму та
культурне збагачення населення.
7. Безпека та підготовка місце проведення заходу
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» підготовка спортивних споруд покладається
на їх власників.
Власник спортивної споруди не пізніше ніж за 4 години до початку
змагань зобов’язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до
проведення змагань.
Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною
виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
8. Умови визначення першості та нагородження
переможців та призерів
Особиста першість у легкоатлетичному чотириборстві визначається за
найбільшою сумою очок, нарахованих учасникам змагань у чотирьох вправах
за таблицею чотириборства. У разі однакової кількості набраних очок у двох та
більше учасників, перевага віддається учаснику, який має кращий результат з
бігу на витривалість.
Командні місця визначаються за найбільшою сумою набраних очок,
нарахованих за особисті результати усіх учасників команди за таблицею
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нарахування очок, а при однаковій сумі - за більшою кількістю I, II і т.д.
особистих місць.
Спортсмени, які посіли І, II та III місця в особистій першості,
нагороджуються цінними подарунками, медалями, дипломами відповідних
ступенів та вимпелами ФСТ «Динамо» України.
Збірні команди, які посіли I, II та III місця, нагороджуються пам'ятними
кубками, дипломами відповідних ступенів та вимпелами ФСТ «Динамо»
України.
9. Умови фінансування заходу та матеріальне забезпечення
учасників змагань
Витрати, які пов’язані з підготовкою та проведенням змагань
(розміщення, харчування спортсменів та тренерів, оплата відряджень суддів та
їх утримання під час змагань, оренда спортивних споруд), забезпечення
екіпіровкою учасників змагань (за наявності фінансових можливостей)
здійснюються за рахунок Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо»
України.
Витрати для нагородження переможців і призерів змагань
здійснюються за рахунок Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо»
України та в межах коштів допомоги, яка надається Національним
олімпійським комітетом України для ФСТ «Динамо» України на 2018 рік.
Витрати на відрядження учасників змагань (проїзд, добові в дорозі,
збереження зарплати) здійснюються за рахунок територіальної організації ФСТ
«Динамо» України, що відряджає.
Витрати на відрядження технічного делегата (судді ФЛАУ) змагань
(проїзд, добові в дорозі, харчування та проживання в готелі під час проведення
змагань) здійснюються за рахунок Фізкультурно-спортивного товариства
«Динамо» України.
10. Строки і порядок подання заявок на участь у заході
Попередні заявки про участь у змаганнях із зазначенням кількості
учасників збірної команди (додаток 1) подаються за 20 днів до початку
чемпіонату за адресою: вул. Інститутська, 29/3, ФСТ «Динамо» України,
м. Київ, 01021, контактні телефони: 253-93-50; т/факс: 253-81-10 (відділ
олімпійських та неолімпійських видів спорту; e-mail: sport@dynamo.ua), а
також до Одеської обласної організації Товариства за адресою:
м. Одеса, 65044, Французький бульвар, 27, (e-mail: odessa_dynamo@ukr.net).
Іменні заявки, завірені лікарем і печаткою медичного закладу
(у тому числі обов’язково навпроти кожного прізвища спортсмена, згідно з
Положенням про медичне забезпечення спортивно-масових заходів,
затвердженого наказом МОЗ України від 27.10.2008 р. № 614) та затвердженні
керівником
територіальної
організації
Товариства,
подаються
у
2-х примірниках до мандатної комісії в день прибуття команди на змагання.
Форма заявки додається (додаток 2).
Допуск спортсменів та команд до участі у змаганнях оформлюється
протоколом мандатної комісії.
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До мандатної комісії подаються наступні документи:
- поіменні заявки, завірені лікарем і печаткою медичного закладу,
затверджені керівниками територіальної організації Товариства;
- копія наказу або витяг з наказу територіальної організації Товариства
про відрядження збірної команди для участі у заході з поіменним списком
учасників змагань (завіреного печаткою);
- свідоцтво про народження;
- членський квиток ФСТ «Динамо» України чинного зразка;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- довідка з будинкоуправління або загальноосвітнього навчального
закладу відповідного типу з фотокарткою (учнівський квиток), що засвідчує
особу;
- страховий поліс на учасників змагань (на кожного спортсмена окремо
або на збірну команду за списком) від нещасних випадків під час проведення
змагань відповідно до встановлених вимог;
Кожна команда проходить мандатну комісію з обов'язковою присутністю
всіх її спортсменів та тренерів.
Тренер команди несе всю повноту відповідальності за достовірність та
справжність наданих до мандатної комісії документів.
Відповідальність за страхування учасників чемпіонату несуть організації,
що відряджають команди для участі у спортивних заходах.
Недотримання вимог щодо учасників змагань, а також до оформлення
документів або відсутність будь-якого з них, що зазначені у відповідних
пунктах Регламенту, позбавляє спортсмена або команду права на участь у
змаганнях.
11. Підсумкові протоколи
Підсумкові протоколи змагань надаються в електронному та печатному
вигляді (3 екземпляри) до офісів Федерації легкої атлетики України та
Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України протягом 3-х днів
після закінчення останнього дня змагання.
Розповсюджені ФЛАУ підсумкові протоколи змагань у печатному або
електронному варіанті є офіційними підсумковими документами змагань.
Підсумкові протоколи підписує технічний делегат (суддя ФЛАУ) та
головний секретар змагань.
Представники команд протягом 3-х годин після закінчення програми
змагань отримують підсумкові особисті рахунки команд, завірені технічним
делегатом, головним секретарем змагань та печаткою організації, що
проводить змагання, а також (за бажанням тренера команди) повний
підсумковий протокол змагань в електронній версії.
12. Звіт про змагання
За підсумками змагання технічний делегат (суддя ФЛАУ) складає звіт
про підготовку та проведення змагання, направляє його до офісу ФЛАУ та
Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України до 05.06.2018 року.
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13. Висвітлення у ЗМІ
ФСТ «Динамо» України, НОК України та ФЛАУ на своїх офіційних
сайтах розповсюджують інформацію про результати проведеного заходу.
14. Заключні положення
Організатори мають право вносити зміни та доповнення до цього
Регламенту не пізніше одного місяця до проведення Заходу.
Організатор заходу зобов’язаний забезпечити розміщення символіки НОК
України (банери, плакати тощо) в місцях проведення заходу.
Після проведення заходу Оргкомітет зобов’язаний у десятиденний термін
надати описовий звіт та відповідні матеріали Національному олімпійському
комітетові України.
У випадку внесення до Регламенту будь-яких можливих змін чи
доповнень, відповідна інформація своєчасно надаватиметься територіальним
організаціям, які братимуть участь у змаганнях.
Контактні особи визначаються за місяць до проведення заходу, про
що повідомляється всіх учасників додатково:
Організаційний делегат.
Технічний делегат.
Керівник змагань.
Головний секретар.
Контактна особа з питань бронювання місць в готелях м. Одеси:
Даний Регламент є офіційним викликом на змагання

Начальник відділу олімпійських і
ФСТ «Динамо» України»

В.А. Губарев

7

Додаток 1
до Регламенту проведення змагань

ПОПЕРЕДНЯ

ЗАЯВКА

на участь у змаганнях
(назва змагань з виду спорту)

команди
(назва територіальної організації Товариства)

№
з/п

Кількість учасників, у т.ч.
тренерів
спортсменів (юн./дів.)

Назва виду спорту

Усього__________учасників.

Тренер команди ___________________________
(прізвище, ініціали)

Перший заступник, заступник голови територіальної організації Товариства
(підпис)

_______________ 2018 року

(прізвище, ініціали)

Додаток 2
до Регламенту проведення змагань

_________________________________________ЗАЯВОЧНИЙ ЛИСТ (заявка)
Логотип спортивної організації__________________________________________
Назва, дата, місце проведення змагання___________________________________
Команда: область (регіон), ФСТ_________________________________________

№
з/п

Стартовий
номер
учасника

Прізвище, ім'я спортсмена

Дата
Дисципліна
народження програми

Кращий
результат

ФСТ
Розряд

дю сш
СДЮШОР

УОР
УФК

ш всм

Прізвище
ініціали
тренера

Тренери команди
{прізвище, ім'я., особистий підпис)

До змагань допущено................................................................................................................................................. учасників
(івказати літерами та прописом)

Лікар____________________________________ Печатка медичної установи
(прізвище, ініціали, особистий підпис)

Керівник спортивної організації, що направляє на змагання

Президент Федерації легкої атлетики області (регіону)

Печатка

Печатка

особистий підпис

особистий підпис

Віза лікаря
та печатка
медустанов

