
 

Затверджую:                                                                                       Узгоджую: 

Начальник управління з питань                                                         Президент       

фізичної культури та спорту                                                              федерації легкої атлетики 

Донецької  облдержадміністрації                                                      Донецької області                                                                   

__________________ В.П.Мицик                                                       ______________В.М.Лис 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про проведення чемпіонату Донецької області з легкоатлетичного кросу пам’яті 

Заслуженого тренера України М. Ковальова. 

              1. Мета та завдання: 

- популяризація легкої атлетики в Донецькій області; 

- огляд роботи міст та районів області по підготовці спортсменів до збірних команд області; 

- комплектування збірної команди області; 

- національно- патріотичне виховання. 
 

          2. Місце та час проведення: 

          Змагання проводяться 07-08 жовтня 2017 року за адресою: м. Слов’янськ (Славкурорт). 

Відкриття змагань 07.10.2017 р. о 12.00. 
 

          3. Учасники змагань: 

 - чоловіки та жінки молодіжного віку (1995–97 р.н.) 

 - юніори, юніорки (1998-1999 р.н.) 

 - юнаки та дівчата (2000-2001 р.н.) 

 - юнаки та дівчата (2002 р.н. та мол.) 

          До змагань допускаються спортсмени – члени ФЛАДО, заявлені від команд міст та 

районів, спортивних шкіл та клубів, вузів та технікумів. Склад команди необмежений.         

          Відповідальність за стан учасників змагань несуть медичні установи за місцем 

проживання, які дали дозвіл спортсменам для участі в змаганнях, а також організації, які 

направляють команди чи окремих спортсменів на змагання. 
 

           4. Керівництво проведенням змагань:  

           Загальне керівництво по організації та проведенню змагань здійснюється управлінням 

з питань фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації. Безпосереднє 

покладається на Федерацію легкої атлетики Донецької області та головну суддівську колегію 

у складі: головний суддя змагань Брежнєв Д.О,  головний секретар Баранов С.А. 
 

          5.  Програма змагань: 

Чоловіки, чоловіки молодь  – 2 км   Жінки, жінки молодь – 2 км  

Чоловіки   – 10 км  Жінки    – 8 км  

Чоловіки молодь  – 8 км   Жінки молодь  – 6 км  

Юніори   – 6 км   Юніорки   – 4 км  

Юнаки (2000-2001 р. н.) – 3 км   Дівчата (2000-2001 р. н.) – 2 км 

Юнаки (2002 р.н. та мол.) – 2 км   Дівчата (2002 р.н. та мол.)  – 1 км 

Естафетний біг 4 х 1 км (дівчина, юнак, юніорка та юніор) 

Студенти вузів та технікумів – чоловіки та жінки - 1 км. 

         Спортсмени заявлені в особистих змаганнях повинні брати участь тільки у своїй віковій 

категорії. До участі в особистих змаганнях серед юніорів можуть бути допущені юнаки та 

дівчата 2000-2001 року. 

         Спортсмени заявлені в естафетному бігу повинні брати участь у змаганнях тільки у 

своїй віковій категорії.  
 

          6.  Безпека та підготовка місць проведення змагань: 

          Безпека та підготовка місць проведення змагань здійснюється організаторами змагань  

згідно міжнародних правил IAAF. 
 



          7. Умови визначення командної першості та нагородження переможців: 

          Змагання особисто- командні.  

 Особиста першість визначається у відповідності до Правил ІААФ. 

 Командна першість серед команд ДЮСШ визначається за найменшою сумою місць 

зайнятих одним кращим (заліковим) учасником команди на кожній дистанції, що 

набрали учасники в дисциплінах програми: 1-е місце - 1 очко; за 2-е місце - 2 очки; 3-

е місце - 3очки і так далі. 

 При рівності очок визначення командної першості перевага надається команді, у якої 

більше 1-х місць, 2-х місць, 3-х місць і так далі. 

 За невиставленого або учасника що не закінчив біг, команді нараховуються очки 

останнього залікового учасника на даній дистанції плюс три додаткових очки. 

 Протести розглядаються відповідно до правил ІААФ. 

Спортсмени, що посіли 1-3 місце нагороджуються медалями та грамотами. Команди 

переможці нагороджуються кубками.  
         

          8. Заявки: 

          Заявки на участь за підписами керівника спортивної організації, лікаря та заверені 

печаткою подаються в день приїзду (07 жовтня ) до секретаріату змагань. 
 

          9. Фінансові умови проведення змагань: 

          Витрати по організації змагань, придбанню кубків, харчуванню суддів – за рахунок 

облспортуправління. Витрати по відрядженню команд – за рахунок відряджуючих 

організацій.  

 

Дійсне положення є офіційним викликом на змагання. 
 

Довідки за телефоном: 050-607-21-72 Брежнєв Д.О. 

                                        050-701-78-93 Скляров В.М. 

                                        050-910-21-45 Серорез Тетяна Борисівна 


