
 

Затверджую:                                                                                  Узгоджую: 

Начальник управління                                                     Президент федерації         

фізичної культури та спорту                                                            легкої атлетики              

Донецької облдержадміністрації                                                     Донецької області 

________________ В.П.Мицик                                                         ________________ В.М.Лис 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про проведення відкритого чемпіонату Донецької області з легкої атлетики з метань 

серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків пам’яті ЗТУ Г.І. Корсуна.  

 
 

1.       Мета та завдання: 

 - залучення юнаків та дівчат до регулярних занять легкою атлетикою;  

 - знайомства та  розвиток дружних відносин  між спортсменами області;  

  - популяризація легкої атлетики; 
 

2.    Місце та час проведення:                                                                                                                                          

 Змагання проводяться 03-04 травня 2019 року за адресою: м. Маріуполь, ДС «Азовмаш». 

Відкриття змагань 03 травня 2018 року о 14.00 ДС «Азовмаш».  При необхідності приїзд команд  

02 травня 2019 року.  
 

3.       Участники змагань: 

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

спортивних шкіл та клубів: чоловіки та жінки, юніори та юніорки, юнаки та дівчата 2002- 2003, 

2004-2005 років народження та молодші.  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 

фізичної культури та спорту  Донецької облдержадміністрації. Безпосереднє покладається на 

Федерацію легкої атлетики Донецької області та КЗ КДЮСШ «Меотида», та головну суддівську 

колегію у складі: головний суддя змагань Василенко Н.В., головний секретар Кузьменко Т.А. 
 

 5. Програма змагань: 

Юнаки 2004-2005: метання списа(600гр), молоту(5кг), диска (1кг), штовхання ядра(4кг) 

Дівчата 2004-2005: метання списа(600гр), молоту(3кг), диска (1кг), штовхання ядра(3кг). 

Юнаки 2002-2003: метання списа(700гр), молоту(5кг), диска (1,5кг), штовхання ядра(5кг)      

Дівчата 2002-2003: метання списа(600гр), молоту(3кг), диска (1кг), штовхання ядра(3кг) 

Юніори: метання списа(800гр), молоту(6кг), диска (1,75кг), штовхання ядра(6кг) 

Юніорки: метання списа(600гр), молоту(4кг), диска (1кг), штовхання ядра(4кг) 

Чоловіки: метання списа(800гр), молоту(7,257кг), диска (2кг), штовхання ядра(7,257кг 

Жінки: метання списа(600гр), молоту(4кг), диска (1кг), штовхання ядра(4кг). 
 

6. Безпека та підготовка місць проведення змагань. 

          Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників і глядачів під час 

проведення змагань  проводиться 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. Безпека та підготовка місць 

проведення змагань здійснюється організаторами змагань та керівниками спортивних споруд, на 

яких проводяться змагання згідно міжнародних правил IAAF. 

Медичне забезпечення змагання покладається відповідно до «Положення про забезпечення 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, закладів фізичної культури і спорту», 

затвердженого спільним наказом Міністерства молоді та спорту України і Міністерства охорони 

здоров’я України від 27.12.2017 року № 5232/1746, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 10 січня 2018 року за № 33/31485, з обов’язковою присутністю кваліфікованого лікаря.          



7.   Умови визначення та нагородження переможців та призерів змагань : 

 До командного заліку рахуються 7 найкращих результатів. Для юніорів за умови виконання 3 

розряду, для дорослих за умови виконання 2 розряду. Участь у видах необмежена, залік по 

одному кращому результату. 1м-20, 2-16, 3-12, 4-10, 5-8, 6-7, 7-6, 8-5, 9-4, 10-3, 11-2, 12-1.  

Додаткові заохочувальні очки юнаки-1р-5, КМС-10, МС-20; юніори КМС-5, МС-10, МСМК-20; 

дорослі-МС-10, МСМК-20.   

Переможці та призери змагань нагороджуються грамотами, медалями, призами.  
 

8.   Заявки: 

 Заявки на участь за підписами керівника спортивної організації, лікаря обласного 

фізкультурного диспансера та завірені печаткою, подаються в день приїзду (03 травня) до 

секретаріату змагань. 
 

9. Фінансові умови проведення змагань: 

 Витрати по організації змагань, харчуванню суддів, харчуванню спортсменів та часткове 

розміщення іногородніх спортсменів - за рахунок Управління фізичної культури та спорту  

Донецької облдержадміністрації. Витрати по відрядженню учасників змагань, тренерів, 

представників та суддів за рахунок організацій, що направляють на змагання. Нагородження 

медалями та грамотами - за рахунок ФЛАДО та Управління фізичної культури та спорту  

Донецької облдержадміністрації. Забезпечення спортивної бази, обладнанням, інвентарем, 

озвученням за рахунок КЗ КДЮСШ «Меотида». 

 

Підтвердження на проживання необхідно надати до 26 квітня 2019 року 

 м. Маріуполь,  парк Г.І.Петровського ДС «Азовмаш» E-mail: kdusсh@ukr.net 

Василенко Наталя Вікторівна (0983671755, 0662051115) 

Кузьменко Тетяна Анатоліївна (0687827858, 0661082972) 

 

Дійсне положення є офіційним викликом на змагання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


