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ПОЛОЖЕННЯ 

 про обласні змагання з легкої атлетики на 2020 рік 

в умовах карантину 

1. Цілі та завдання. 
Змагання проводяться з метою та завданням: 
- подальшого  розвитку легкоатлетичного  спорту в Дніпропетровській області; 
- підвищення якості і ефективності роботи спортивних шкіл міст та районів області; 
- виявлення та відбір кращих спортсменів до складу збірних команд області та 

проведення цілеспрямованої роботи з їх підготовки до відповідальних всеукраїнських 
та міжнародних змагань; 

- пропаганди легкоатлетичного спорту.  
2. Місце та термін проведення змагань.  

 
11-13.07 Регіональний чемпіонат області серед юніорів Дніпро 

19-21.07 Регіональний командний чемпіонат області серед дорослих 
та молоді 

Дніпро 

Всі змагання - відкриті чемпіонати. 
3. Організація і керівництво проведенням змагань. 

         Загальне керівництво та контроль  за підготовкою та проведенням змагань здійснюються 
управлінням молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації та федерацією легкої 
атлетики Дніпропетровської області. Безпосереднє проведення змагань покладається на 
технічний комітет ФЛАДнО. 
           Відповідальність за стан здоров’я учасників змагань  несуть  медичні установи за 
місцем проживання , які надали дозвіл спортсменам на участь у змаганнях. 

4. Учасники та програма змагань. 
             В змаганнях беруть участь члени ФЛАДнО в складі  команд міст, СДЮСШОР та ДЮСШ. 
Розклад змагань буде знаходитися  на сайті ФЛАДнО. На всіх змаганнях склад команд 
необмежений, кожний учасник може виступати в необмеженій кількості видів, на кожну 
дисципліну можна заявляти необмежене число учасників. 
Вікові групи:      дорослі 1997 р.н. та старші                    Молодь – 1998-2000 р.н. 
Юніори – 2001-2002 р.н.                                                                                                    

5. Безпека та підготовки місць проведення змагань. 
             Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 18.12.1998 року № 2025 «Про порядок підготовки спортивних змагань та 
інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-
видовищних заходів». Забезпечення  безпеки спортсменів при проведенні змагань 
покладається га Головну суддівську колегію змагань. За технічну підготовленість спортсменів 
та відповідність спортивному розряду відповідає особистий тренер спортсмена та представник 
команди. 

-      Учасники та глядачі повинні дотримуватися правил безпеки під час проведення змагань 
за умови дотримання карантинних умов учасниками змагань відповідно до Постанови 
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» (зі 
змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2020 № 500 «Про внесення змін до 
деяких актів Кабінету Міністрів України», з неухильним дотриманням умов Тимчасових 
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з 



поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного 
державного санітарного лікаря України від 02.06.2020 № 33 та протоколу від 02.06.2020 № 
15 Дніпровської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій. 

-      Забороняється проведення масових спортивних заходів за участю більше однієї особи на 
5 кв. метрів площі будівлі або території, де проводять захід. Дистанція між учасниками 
має становити не менше ніж 1,5 метра. 

- Кількість учасників змагань та суддів немає бути більше ніж 50 осіб. 
- Забезпечення та дотримання правил безпеки під час проведення змагань:  
- 1. Обов’язково при вході розмістити об’яву стосовно правил безпечного відвідування 

закладу; 
- 2. Розмістити за наявності дизенфекційні засоби для обробки рук; 
- 3. Відвідувачі повинні дотримуватись правил особистого захисту, мати захисну маску та 

рукавички; 
- 4. Обов’язкове збереження безпечної дистанції при відвідуванні закладу; 
- 5. Забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 

захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання 
відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

- 6. Проведення заміру температури тіла всіх учасників змагання перед їх проведення – зі 
внесенням даних по заміру температури в книгу-журнал обліку. 

 
 
 

6. Порядок та умови визначення особистої та командної першості. 
Особиста першість у кожній дисципліні програми визначається у відповідності до Правил 
змагань ІААФ. Протести розглядаються відповідно до правил ІААФ. 

7. Нагородження. 
Спортсмени, які посіли 1,2,3 місця на чемпіонатах нагороджуються грамотами та медалями. 

8. Заявки.                                                       
Заявка 

На участь команди ____________________________ 
В змаганнях_________________________________________________           Дата____________ 
 
№ Стать П.І. спортсмена Дата 

народж. 
Види 
програми 
 

П.І.Б. тренера 
/тренерів/ 

Дозвіл 
лікаря 

При відсутності заявки результати спортсменів не будуть відображені  в підсумкових протоколах. 

9. Витрати. 
Витрати на відрядження несуть організації, які відряджають. Оплату суддів, оренду 
спортивних баз, грамоти та медалі – за рахунок управління молоді і спорту 
облдержадміністрації. 
 

ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ  НА ЗМАГАННЯ. 


