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ПРОЕКТ РЕГЛАМЕНТУ
проведення Відкритого чемпіонату міста Києва з роликового спорту
серед дорослих, юніорів,кадетів та дітей.
І. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ
Міські змагання з роликового спорту проводяться з метою:
- пропаганди та розвитку роликового спорту із швидкісного бігу на роликових ковзанах в
місті;
- визначення рівня підготовки спортсменів із швидкісного бігу на роликових ковзанах;
- проведення цілеспрямованої роботи по відбору та підготовці спортсменів, членів
збірних команд міста для участі у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
- підведення підсумків роботи спортивних організацій по розвитку роликового спорту.
ІІ. СТРОКИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
1.

Відкритий чемпіонат міста Києва з роликового спорту серед дорослих,
юніорів,кадетів та дітей.

18.05.

Змагання проводяться за адресою: пр-т Перемоги, 62-Б, стадіон «Економіст».
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ
Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється
Департаментом молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) (далі – «Департамент»).
Безпосередня підготовка та проведення змагань покладається на суддівську колегію,
запропоновану Київською міською незалежною федерацією роликового спорту всіх
видів та напрямків (далі – Федерація) та затверджену Департаментом.
ІV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
До участі у змаганнях допускаються спортсмени спортивних клубів та аматори
роликового спорту, що мають відповідну підготовку та кваліфікацію за підтвердженням
Української федерації роликового спорту.
Змагання особисті. Кількість спортсменів у вікових категоріях необмежена.
Жеребкування учасників особистих змагань проводиться головною суддівською
колегією за 30 хвилин до початку змагань.

V. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Відкритий чемпіонат міста, дорослі (чоловіки та жінки), юніори (юніори та юніорки),
кадети (кадети та кадетки), діти (хлопці та дівчата).
Змагання особисті. Програма змагань:
Категорії
Діти D
Діти С
Діти В
Діти А
Кадети
Юніори
Дорослі

Вік*
5 -6 років
7 - 8 років
9 - 10 років
11 - 12 років
13 - 14 років
15 - 18 років
19 років і старші

500 м
1000 м
500 м
500 м
500 м
500 м
500 м

Дистанція
100 м
100 м
100 м
100 м
100 м
100 м
100 м

1000 м
3000 м на бали
3000 м на бали
5000 м на бали
5000 м на бали

*Вік - кількість років, що виповнюється учасникам у 2019 році.
Міські змагання є відбірковими на участь у чемпіонаті України.
VІ. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
У відповідності 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;
 контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення місць безпеки під
час проведення змагань здійснює робоча комісія під керівництвом головного
судді змагань.
VІІ. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Спортсмени, які посіли І, ІІ та ІІІ місця по сумі балів на кожній дистанції у Відкритому
чемпіонаті міста серед чоловіків та жінок, юніорів, юніорок, кадетів, кадеток, хлопців та
дівчат нагороджуються дипломами від Федерації та медалями відповідних ступенів від
Департаменту.
VІІІ. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ ТА
МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ
Департамент несе витрати по отриманню послуги фотофінішу з використанням
системи автоматизованого хронометражу, та витрати на нагородження учасників.
Інші витрати на організацію та проведення змагань здійснюються за рахунок
позабюджетних коштів залучених Федерацією.
Витрати на харчування, розміщення та проїзд запрошених для участі у вищевказаних
змаганнях спортсменів з різних міст України, закордонних спортсменів - за рахунок
відряджуючих організацій.
ІХ. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ
Поіменні заявки для участі у змаганнях, оформлені згідно «Правил змагань»,
подаються до головної суддівської колегії змагань за тиждень до їх початку.

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА ЗМАГАННЯ

