
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
проведення Командного Чемпіонату області 

 з легкоатлетичного кросу 
 

1. Цілі та завдання заходу: 
• подальший розвиток легкої атлетики на території Дніпропетровської 
області шляхом залучення населення до регулярних занять легкою 
атлетикою; 
• підвищення якості та ефективності роботи спортивних шкіл та 
спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю з розвитку 
легкої атлетики; 
• виявлення та відбір кращих спортсменів до складу збірних команд 
Дніпропетровської області для участі у Всеукраїнських змаганнях; 
• пропаганда легкої атлетики. 
 
2.  Строки і місце проведення заходу: 
• 10 квітня 2021 року, м. Нікополь, Дніпропетровська область (парк 
«Перемоги»). Початок о 12.00 год. 
• День приїзду 09.04.2021 р. День приїзду є офіційним днем змагань. 
 
3. Організація та керівництво проведенням заходу: 
• Загальне керівництво та контроль за підготовкою  змагань здійснює  
ФЛАДнО. 
• Безпосереднє проведення змагань забезпечує Федерація легкої 
атлетики м. Нікополь та відділ з питань спорту управління  гуманітарної 
політики Нікопольської міської ради, яка виконує підготовчу роботу з 
організації та проведення змагань, здійснює прийом та розміщення 
учасників; 
 
4. Безпека та підготовка місць проведення заходу: 
• Забезпечення безпеки спортсменів при проведенні змагань 
покладається на головну суддівську колегію змагань. 
• Відповідальність за стан здоров'я учасників змагань несуть медичні 
установи за місцем проживання, які дали дозвіл спортсменам на участь у 
змаганнях, а також організації, які направляють команди чи окремих, 
спортсменів на змагання.  
 
5. Учасники та програма змагань: 
    До участі у змаганнях допускаються спортсмени - члени ФЛАДнО, 
які заявлені від команд. Усі заявлені спортсмени повинні брати участь у 
змаганнях тільки у своїй віковій категорії. Чисельний склад команд та 
кількість учасників на кожний вид – необмежений. 
 



 
Вікові групи та види: 
 
Чоловіки (2001 р.н та старші)  
– 8км 

Жінки  (2001р.н та старші)  
– 5км 

Юніори (2002-03 р.н.)  
– 4км 

Юніорки (2002-03р.н.) 
 – 3км 

Старші юнаки (2004-05р.н.) 
 – 3км 

Старші дівчата (2004-05р.н.) 
 – 2км 

середні юнаки (2006-07р.н.) 
 – 2км 

середні дівчата (2006-07р.н.) 
 – 1км 

Молодші юнаки (2008-09р.н.) – 
500м 

Молодші дівчата (2008-09р.н.) 
 – 500м 

Юнаки 2010 р.н. та мол. 
 – 500м 

Дівчата 2010 р.н. та мол. 
 – 500м 

 
6. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення 
учасників: 
• 3 підготовки й проведення змагань: послуги з розмітки траси, 
озвучення змагань, транспортні послуги, оренда оргтехніки та інше, 
матеріального забезпечення (папір, канцтовари, нагородна атрибутика, 
медикаменти та перев’язувальні матеріали), за рахунок відділу з питань 
спорту управління гуманітарної політики Нікопольської міської ради на 
міської федерації легкої атлетики м. Нікополь; 
• Відрядження учасників, тренерів і представників (керівників) 
команд на змагання  за рахунок організацій, що відряджають. 
 
7. Заявки:  

Заявки на участь у змаганнях, затверджені медичним працівником, 
подаються в головну суддівську колегію в день змагань до 11.30. 
 
8. Умови визначення першості та нагородження переможців та 
призерів: 

Переможці кожного виду програми у кожній віковій групі 
нагороджуються грамотами та медалями.   

 
Дане положення є офіційним викликом на змагання 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РОЗКЛАД 

Командного Чемпіонату області  

з легкоатлетичного кросу  

10.04.2021р. м. Нікополь 

12.00 Відкриття змагань  

12.30 500м Дівчата 2010 та мол. 

12.40 500м Юнаки 2010 та мол 

12.50 500м Молодші дівчата 2008-2009 

13.05 500м Молодші юнаки 2008-2009 

13.20 нагородження  

13.20 1000м Середні дівчата 2006-07 

13.30 2000м Середні юнаки 2006-07 

13.45 2000м Старші дівчата 2004-05 

14.00 3000м 
Старші юнаки 2004-05 

Юніорки 2002-03 

14.20 нагородження  

14.20 4000м Юніори 2002-03 

14.40 5000м Жінки (2001 і ст.) 

15.00 8000м Чоловіки(2001 і ст.) 

15.30 нагородження  
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