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Регламент %^7дін! 
про проведення Відкритого особистого чемпіонату звШІЙного легкоатлетичного 

кросу серед спортсменів галузевих обкомів профспілок, дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, ветеранів та всіх бажаючих ГО «СОО ВФСТ «Україна»

1. Мета та завдання
Змагання проводяться з метою:

реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні «Рухова 
активність -  здоровий спосіб життя -  здорова нація»; 
популяризації легкої атлетики;
підвищення спортивної майстерності та визначення перспективних спортсменів; 
залучення широких верств населення до здорового способу життя.

2. Термін та місце проведення
Змагання проводяться 20 квітня 2019 року в м. Суми в міському парку культури та 

відпочинку ім. Кожедуба. район літньої естрадии.

3. Керівництво проведенням чемпіонату
Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює Громадська 

організація «Сумська обласна організація ВФСТ «Україна», обласні галузеві комітети 
профспілок.

Безпосереднє керівництво - здійснює суддівська колегія затверджена ГО «СОО 
ВФСТ «Україна».

Головний суддя змагань - Могиленко Віталій Вікторович,
головний секретар -  Бобирьов Євген Григорович.

4. Учасники та програма змагань.

До участі в обласному весняному легкоатлетичному кросі допускаються 
спортсмени обласних галузевих комітетів профспілок, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 
ветеранів та всіх бажаючих.

Реєстрація учасників змагань з 10.00 до 10.45 год. 10.45- урочисте відкриття змагань.
Початок змагань об 11.00 год.

11.00 -  старт дівчаток 2009 р.н. і молодші -  500 м;
11.10- старт хлопчики 2009р.н. і молодші -  500 м. і т.д.
Вікові групи: Дистанції:
Хлопчики та дівчатка - 2009 р.н. та молодші - 500 м 
Хлопчики та дівчатка - 2007 - 2008 р.н. - 500 м 
Юнаки та дівчата - 2005 - 2006 р.н. - 500 м 
Юнаки та дівчата - 2003 - 2004 р.н. - 500 м 
Юнаки та дівчата - 2001 - 2002 р.н. - 500 м 
Дорослі (чоловіки та жінки) - 2000 р.н. і старші -1000  м 
Спортсмени обласних галузевих комітетів профспілок - 1000 м 
Ветерани -  1000 м.



5. Умови допуску учасників до змагань
Учасники змагань повинніматимедичний допуск та нагрудні номера. Заявки на участь у 
змаганнях подаються в день змагань.Попередні заявкинеобхіднонадати до 17 квітня 2019 
р. на електронну адресу - зишу@икг.пеІ

6. Умови визначення переможців
Переможці та призери визначаються по кращому результату в кожній віковій групі 

серед хлопчиків та дівчаток, юнаків та дівчат, чоловіків та жінок (19 -  35 років -1999 - 1983 
р.р.н., 36 років - 1982 р.н. і старші).

7.Нагородженняпереможців.
Переможці та призери змагань нагороджуються грамотами та медалями ГО «СООВФСТ 
«Україна», згідно умов визначення переможців.

8. Фінансовівитрати.

Витрати по проведенню змагань: оплата суддівської колегії, нагородженняпереможців і 
призерів грамотами і медалями за рахунокГО «СОО ВФСТ «Україна».

Всівитрати, пов’язані з відрядженнямспортсменів на змагання за 
рахунокві дряджуючихорганізацій.

9. Порядок підготовкиспортивнихспоруд та дотриманнябезпеки учасників і
глядачівпід час проведення змагань

У відповідності до постанови КабінетуМіністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2025 
«Про порядок підготовкиспортивнихспоруд та іншихспеціальновідведенихмісць для 
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів» 
підготовкаспортивнихспорудпокладається на їхвласників.
Забезпеченнятехнікибезпеки при проведенні змагань здійснюєтьсявласником спортивної 
споруди, структурнимпідрозділом з фізичної культури і спорту органу виконавчоївлади за 
місцем проведення змагань, головнимсуддею змагань.
На виконаннявимог, передбаченихцим пунктом, що стали причиною 
виникненнянадзвичайнихобставинпід час проведення змагань, тягне за собою 
відповідальність, передбаченузаконодавством України, на власникаспортивнихспоруд та 
головного суддю змагань.

Даний регламент єофіційнимвикликом на змагання.


