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4. Учасники змагань 
 
До участі у змаганнях допускаються команди, сформовані зі спортсменів-

ветеранів АР Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, які мають реєстрацію на 
даних територіях і за станом здоров'я допущені до змагань за висновками 
лікувально-фізкультурного диспансеру або за умови обов'язкової наявності 
страхового полісу, дійсного на термін проведення змагань та після особистого 
підпису у заяві про згоду на участь у змаганнях. 

Відповідальність за стан здоров'я учасників змагань несуть медичні 
установи за місцем проживання учасників, які надали дозвіл для участі у 
змаганнях, а також організації, які направляють команди чи окремих 
спортсменів на змагання та самі учасники змагань. 

У змаганнях беруть участь чоловіки та жінки яким на 2 березня 2018 року 
виповнюється 30 років і старші. 

Змагання поводяться по 5-ти річним віковим категоріям згідно з діючими 
правилами змагань . 

Вікові категорії :30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64 і т.д. 
Чисельний склад команд регіонів необмежений. 

 У змаганнях з особистої першості згідно із Конституцією ІААФ можуть 
брати участь іноземні спортсмени поза конкурсом та спортсмени України, які 
не увійшли до складу відповідних команд регіонів України. 

Кожен учасник може виступати у трьох видах програми. 
Кількість учасників у кожному виді програми необмежена. 
Всі спроби у стрибках та метаннях – фінальні. Кількість спроб – 6. 
Відстань від початку ями до бруска для відштовхування  визначається 

залежно від рівня підготовки учасників змагань 
Початкові висоти у стрибках у висоту та з жердиною визначаються 

залежно від рівня підготовки учасників змагань. 
Згідно з Правилами WMA у бігових видах програми спортсмен 

(спортсмени), який зробив фальстарт отримує попередження. У кожному забігу 
дозволяється два фальстарти кожного спортсмена без дискваліфікації 
спортсмена, його зробившого. Будь-який спортсмен (спортсмени), що допустив 
3-й фальстарт, усувається від участі у змаганні (дискваліфікується). 

 
Жінки  

біг на: 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м; 
біг з/б (до 59 років): 60 м з/б; 
стрибки: стрибки у висоту, стрибки у довжину, стрибки потрійним, 

стрибки з жердиною; 
штовхання ядра; 
спортивна ходьба 3000м. 
 

Чоловіки. 
біг на: 60м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м;  
біг з/б (до 79 років): 60 м з/б; 
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стрибки: стрибки у висоту, стрибки у довжину, стрибки потрійним, 
стрибки з жердиною;  

штовхання ядра; 
спортивна ходьба 3000м. 
 

Вага снарядів згідно з Правилами WMA: 
 

ЧОЛОВІКИ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЖІНКИ 

 
 
 
 
 
 
 

Розмітка бар'єрів згідно з Правилами WMA: 
 

ЧОЛОВІКИ 
Біг з бар’єрами у приміщенні 

вікові групи дистанція висота кількість 

відстань 
до 

першого 
бар’єру 

між 
бар’єрами 

до 
фінішу 

35-39, 40-44, 
45-49 

60 м 99,10 см 5 13,72 м 9,14 м 9,72 м 

50-54, 55-59 60 м 91,40см 5 13,00 м 8,50 м 13,00 м 
60-64, 65-69 60 м 84,00см 5 12,00 м 8,00 м 16,00 м 
70-74, 75-79  60 м 76,20см 5 12,00 м 7,00 м 20,00 м 

ЖІНКИ 
Біг з бар’єрами у приміщенні 

вікові групи дистанція висота кількість 
відстань 

до першого 
бар’єру 

між 
бар’єрами 

до фінішу 

35-39 60 м 84,00 см 5 13,00 м 8,50м 13,00 м 
40-44, 45-49  60 м 76,20 см 5 12,00 м 8,00 м 16,00 м 

вікові групи ядро 
35-39, 40-44, 45-49 7,26 кг 

50-54, 55-59 6,00 кг 
60-64, 65-69 5,00 кг 
70-74, 75-79 4,00 кг 

80+ 3,00 кг 

вікові групи ядро 
35-39, 40-44, 45-49 4 кг 

50-54, 55-59 3,00 кг 
60-74 3,00 кг 
75+ 2,00 кг 
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50-54, 55-59  60 м 76,20 см 5 12,00 м 7,00 м 20,00 м 
60-64,65-69 

70-74 
60м 68,60см 5 12,00 м 7,00 м 20,00 м 

 
5. Характер заходу 

 
Змагання особисто-командні. 
Змагання проводяться відповідно до діючих правил змагань з легкої 

атлетики та даного Регламенту. 
 

6. Програма проведення змагань 
 

Чемпіонат України з легкої атлетики серед ветеранів у приміщенні 
 м. Київ, 2-4 березня 2018 року. 

 
Програма змагань: 

02 березня 2018 року – день приїзду. 
 
03 березня 2018 року  
12.00 - 14.00 – мандатна комісія (легкоатлетичний манеж КМШВСМ). 
15.30 – початок змагань.  
16.30 – церемонія відкриття змагань (манеж КМШВСМ).  
16.45– 20.00 – змагання. 
 
04 березня 2018 року 
11.00 - 15.00 – змагання. 
15.00 – церемонія нагородження, закриття змагань, від’їзд учасників. 
 

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань 
 

Підготовка місць проведення змагань здійснюється 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". 

 
8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів 

 
Командна першість визначається загальною сумою кращих 20 результатів 

особистих рейтингів WMA членів команд областей України. 
До командного заліку рахується не більше 2-х кращих результатів одного 

члена команди. 
Команди, які посіли 1-2-3 місця, нагороджуються дипломами ФЛАУ та 

кубками Мінмолодьспорту. 
Переможці та призери в особистій першості визначаються окремо серед 

чоловіків та жінок: 
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– у вікових групах (згідно з результатами);  
– у кожному виді програми (згідно з особистими рейтингами WMA);  
– в абсолютному заліку (згідно з особистими рейтингами WMA).  

Особисті рейтинги WMA визначаються за допомогою електронного 
калькулятора “WMA Age-grading calculator ”.  

Спортсмени, які посіли в загальному заліку у кожному виді програми       
І-ІІ-ІІІ місця, нагороджуються дипломами ФЛАУ та медалями 
Мінмолодьспорту. 

Спортсмени, які у вікових групах посіли у кожному виді програми І-ІІ-ІІІ 
місця, нагороджуються дипломами ФЛАУ. 

Спортсмени, які посіли перше місце у абсолютному заліку серед 
чоловіків та жінок нагороджуються кубками Мінмолодьспорту. 
 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 
 

Витрати на організацію та проведення чемпіонату України з легкої 
атлетики серед ветеранів у приміщенні (харчування суддів, нагородження 
переможців (кубки, медалі), експлуатація спортивних споруд, папір, 
канцелярські товари та інше) здійснюються за рахунок коштів Державного 
бюджету України передбачених Мінмолодьспорту відповідно до Єдиного 
календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України 
на 2018 рік згідно з затвердженим кошторисом змагань, коштів, залучених 
Федерацією, а також інших позабюджетних коштів, використання яких не 
суперечить чинному законодавству України  

Витрати на участь учасників змагань здійснюються за власні кошти 
учасників, за рахунок організацій, що відряджають, та інших позабюджетних 
коштів, використання яких не суперечить законодавству України.  

 
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях  

 
Попередні заявки на участь у змаганні  формуються структурними 

підрозділами з питань фізичної культури та спорту АР Крим, областей,  
мм. Києва та Севастополя і надсилаються на електронну адресу секретаріату 
змагань: valkrepkina@ukr.net до  20 лютого 2018 року. 

Картки учасників та іменні заявки, завірені печаткою та підписані 
керівниками структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту  
АР Крим, областей, мм. Києва і Севастополя та територіальними ФЛА 
надаються до мандатної комісії уповноваженим представником збірної команди 
регіону. 

Відповідальність за своєчасне надання попередніх та іменних заявок від 
областей на участь у змаганнях чемпіонату України з легкої атлетики  
серед ветеранів у (приміщенні) покладається на структурні підрозділи з питань 
фізичної культури і спорту АР Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, а 
контроль за виконанням цих вимог – на головну суддівську колегію з 
проведення змагань. 

mailto:valkrepkina@ukr.net
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