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РЕГЛАМЕНТ 
про проведення благодійного відкритого чемпіонату м. Луцька  

з легкої атлетики «Разом до Перемоги»  
 

1. Мета та завдання: 
- подальший розвиток легкої атлетики в м. Луцьку шляхом залучення 

населення до регулярних занять легкою атлетикою; 
- підвищення якості роботи федерації легкої атлетики м. Луцька (далі – 

ФЛАМЛ) та здійснення оцінки роботи спортивних організацій, спортивних 
шкіл та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю з розвитку 
легкої атлетики; 

- виявлення та відбір кращих спортсменів до складу збірної команди 
м. Луцька для участі у чемпіонатах області, України та міжнародних змаганнях; 

- пропаганда легкої атлетики та здорового способу життя. 
 

2. Терміни і місце проведення заходу. 
Змагання проводяться 24-25червня 2022 року м Луцьк 

(стадіон «Авангард» пр. Грушевського,2, (метання) стадіон ЛНТУ – 
вул. Львівська, 75).  

Мандатна комісія 24 червня з 14.00. до 15.00. (стадіон «Авангард»). 
Парад відкриття 15.30. год. 
Початок змагань 24.06.2022 року о 16.00., метання 14.30. 

 

3. Учасники змагань. 
До участі у змаганнях допускаються спортсмени – члени ФЛАУ, які 

заявлені від команд ДЮСШ міста Луцьк, ВОШВСМ, ЗДЦОП. Атлети – члени 
інших ФЛА та ОТГ, допускаються до участі у змаганнях тільки за згодою 
ФЛАМЛ. 

Чисельний склад команд та кількість учасників на кожний вид – 
необмежений. 

 

4. Організація та керівництво змаганнями 
Загальне керівництво з організації та проведення змагань здійснює 

департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради (далі – Департамент) 
спільно з ФЛАМЛ. 

Безпосереднє проведення змагань покладається на суддівську колегію, 
затверджену Департаментом. 

Організацію змагань здійснює ФЛАМЛ: призначає керівні органи 
змагань, здійснює допуск учасників, забезпечує суддівство змагань (підготовка, 
відбір, призначення суддів відповідних кваліфікаційних категорій), забезпечує, 
за комп’ютерною програмою, обробку результатів змагань, випуск підсумкової 



інформації про змагання та розміщення на сайті ФЛАУ; проводить підготовчу 
роботу з організації та проведення змагань з дотриманням Правил ІААФ 

Контроль за підготовкою та проведенням змагань (з дотриманням Правил 
ІААФ), а також відповідальність за звітність покладається на Технічного і 
Організаційного делегатів та головного суддю змагань.  

 

5. Безпека при проведенні змагань. Підготовка спортивних споруд. 
Відповідно до Положення про порядок підготовки спортивних споруд та 

інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та 
культурно-видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 грудня 1998 року № 2025, підготовка та належний технічний стан 
спортивних споруд покладається на їх власників. 

Заходи проводяться лише на спортивних спорудах, прийнятих до 
експлуатації комісіями з контролю за станом спортивних споруд, суддівськими 
колегіями, при суворому дотриманні чинних норм і правил експлуатації, 
технічних норм, правил проведення спортивних змагань, правил поведінки 
учасників і глядачів, правил пожежної безпеки, інших нормативних актів тощо. 

Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки під 
час проведення змагань здійснює робоча комісія, до складу якої включено 
відповідних фахівців, представників організаторів заходу, власників спортивної 
споруди та інших заінтересованих установ та організацій. 

Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань 
зобов’язаний подати відповідний акт до робочої комісії, яка визначає готовність 
об’єкту до проведення заходу. 

Невиконання вимог, передбачених зазначеним Положенням, що стали 
причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення заходів, тягне 
за собою відповідальність, передбачену законодавством чинним України. 

При проведенні змагань врахувати постанову Кабінету Міністрів України 
від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 
протиепідемічних заходів» та дотримуватися встановлених норм при організації 
спортивних заходів. 

 

6. Медичне забезпечення змагань 
У відповідності до «Положення про медичне забезпечення спортивно-

масових заходів», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 27.10.2008 року № 614, медичне забезпечення спортивно-масових 
заходів здійснюється Українським центром спортивної медицини, обласними та 
міськими диспансерами, центрами, незалежно від їх відомчого 
підпорядкування, відділеннями спортивної медицини лікувально-
профілактичних закладів загальної мережі. Для медичного забезпечення 
змагань залучаються кваліфіковані медичні працівники. Присутність лікаря із 
спортивної медицини обов’язкова на змаганнях всіх рівнів. Лікар змагань 
входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді. Всі 
його рішення в межах компетентності обов’язкові для учасників, суддів, 
організаторів змагань. Лікар представляє в організаційний комітет або 



суддівську колегію план медичного забезпечення змагань та звіт з їх 
закінчення. 

 

7. Фінансові витрати 
Оплата роботи суддівської колегії (харчування суддів) – за рахунок 

відділення НОК України у Волинській області. 
Нагородна атрибутика – за рахунок фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
Надання роздягалень (спорткомплекс) та місць для розминки (стадіон ім. 

В.Завацького) під час змагань надає ВНУ ім. Лесі Українки. 
Сектори для довгих метань та роздягальні під час змагань надає ЛНТУ. 
Проїзд і харчування учасників змагань – за рахунок організацій, що 

відряджають. 
 

8. Строки та порядок подання заявок на участь у заході: 
 Відокремлені підрозділи (місцеві осередки) ФЛАУ формують заявки на 

участь у змаганнях у системі «Електронний офіс ФЛАУ» 
(https://www.office.uaf.org.ua) до 20.06.2022    

У день змагань 24.06.2022 року у секретаріат змагань надається оригінал 
заявки та реєстр сплати членських внесків, завірені печаткою ФЛАВО. При собі 
учасник повинен мати паспорт (свідоцтво про народження). При відсутності 
прізвища спортсмена в електронній базі даних ФЛАВО обов’язково надається 
оригінал паспорту (свідоцтва)  та членський квиток ФЛАУ; 

При порушенні строків подання попередньої або кінцевої заявки 
спортсмени до змагань не допускаються; 

Додаткові заявки на інші дисципліни програми після 20.06.2022 року не 
приймаються. 

Технічна нарада проводитиметься 24.06.2022 о 15.00. 
ЗАЯВКА 

Логотип та назва спортивної організації 
на участь у відкритому чемпіонаті м. Луцька з легкої атлетики (24.06.2022 року 

м. Луцьк) 
Команда: _____________________________ 

№ 
з/п Стать

Прізвище, 
ім’я 

Дата 
народж.

Звання 
(розряд) 

Стартовий
номер 

Дисципліна 
програми 

ФСТ 
ОТГ 

ДЮСШ, 
ШВСМ страхування

ПІБ 
тренера

Допуск 
лікаря 

 
Представник команди      
Тренери  _______________________________ 

(ПІБ, підпис) 
До змагань допущено  ________________________________________  учасників 
                                                                        (прописом) 
Лікар  ____________________________  печатка лікарського закладу   

(ПІБ, підпис) 
Керівник спортивної організації,  
що направляє на змагання ___________________ печатка спортивної організації   

         (ПІБ, підпис) 
 



При подачі заявок сортувати їх у алфавітному порядку за прізвищем 
9. Характер заходу та Програма змагань: 
Змагання особисті. Особистий залік визначається у відповідності до 

Правил ІААФ. Протести розглядаються відповідно до Правил ІААФ. 
Чоловіки та юніори Жінки та юніорки 
Бігові 
дисципліни 

100,200,400,800,1500, 
5000, 110з/б, 400з/б 

Бігові 
дисципліни 

100,200, 400,800, 
1500,5000,100з/б,400з/б 

Спортивна 
ходьба 

10000, 5000м (юнаки) Спортивна 
ходьба 

10000, 3000м (дівчата) 

Стрибкові 
дисципліни 

Довжина,потрійний, 
Шест, висота 

Стрибкові 
дисципліни 

Довжина, висота,  
потрійний,шест 

Види метань  спис, молот, диск, 
ядро 

Види метань  спис, молот,диск, ядро 

Реєстрація учасників змагань в місцях збору (Call Room) обов’язкова! 
 

10. Підсумкові протоколи та звіт про проведення змагання. 
Підсумкові протоколи змагань надаються в електронному вигляді до 

«Електронний офіс ФЛАУ» (https://www.office.uaf.org.ua)    
 У друкованому вигляді (1 примірник) надається до офісу ФЛАМЛ 

протягом трьох днів після закінчення останнього дня змагання 
Підсумкові протоколи підписує технічний делегат та головний секретар 

змагань. 
Представники команд протягом 45 хвилин по закінченню змагань 

отримують підсумкові особисті рахунки команд, завірені Технічним делегатом, 
головним секретарем змагань та скріплені печаткою організації, що проводить 
змагання, а також (за бажанням офіційного представника команди) повний 
підсумковий протокол змагань у електронному вигляді. 

За підсумками змагання Технічний, Організаційний  делегати та керівник 
змагань складають звіт про підготовку та проведення змагання та направляють 
до офісу ФЛАМЛ до.25.06.2022. 

                   Головна суддівська колегія 
Організаційний делегат – Олег Вегнер 0501582864 
Керівник змагань – Олександр Хриплюк 0501304650 
Технічний делегат – Вячеслав Ніщименко 0668923924 
 Головний секретар – Сергій Баранов 0509626906 
  
 

Дане положення є офіційним викликом на змагання 
 
 

Головний спеціаліст відділу фізичної культури 
та спорту департаменту сім’ї, молоді та спорт  
Луцької міської ради             Наталія МАЛИШ 


