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Одним із найважливіших факторів, що впливають на проведення 

професійних турнірів з легкої атлетики є залучення спонсорів і пошук 

додаткових джерел фінансування. При організації та проведенні професійних 

турнірів з легкої атлетики важливу роль відіграє також якість спортивних 

результатів, які показують спортсмени. Для отримання високих спортивних 

результатів під час турніру та забезпечення високої конкуренції важливо 

здійснювати ефективну підготовку під час сезону, цим питанням займаються 

професійні легкоатлетичні клуби, а також федерація легкої атлетики України. 

Більш складним та недостатньо вирішеним залишається питання організаційно-

фінансового забезпечення організації та проведення на високому рівні 

професійних легкоатлетичних турнірів. 

Актуальності набуває проведення дослідження, яке дозволяє визначити та 

проаналізувати можливості щодо розвитку професійної легкої атлетики в 

Україні, важливою складовою якої є організація та проведення турнірів для 

спортсменів-професіоналів. 

У дослідженні проаналізовано професійні легкоатлетичні турніри, що 

проводились в Україні в 2017 році, досліджено матеріально-технічну базу 

країни, спортивні арени на яких можливе проведення професійних турнірів, а 

також складено бізнес план спортивної організації, що забезпечить якісну 

підготовку спортсменів та матиме здатність якісно організовувати та проводити 

змагання. 

Аналіз отриманих результатів показав:  

- в 2017 році на професійній основі проведено по одному турніру з стрибків 

у довжину та бар’єрного бігу, близько 4 турнірів зі стрибків у висоту, та 10 

турнірів з бігу на довгі дистанціях, пів марафону та марафону; 

- найбільше зацікавлення у спонсорів та фінансових партнерів викликає біг 

на довгі дистанції. Найбільшими призовими фондами виділяються 

змагання з марафонів та пів марафонів. 

- в Україні є сертифіковані стадіони та інші спортивні арени, на яких є 

можливість проводити професійні турніри. Це сприяє ефективній 

організації системи професійних турнірів, які забезпечать високі спортивні 

результати та високий рівень конкуренції, що залучить ще більше 

спонсорів в цей вид спорту, а також зацікавить глядачів. 

Результати теоретичних і експериментальних досліджень можуть бути 

використані федерацією легкої атлетики України та іншими професійними 

клубами для створення системи професійної легкої атлетики в Україні, що 

дасть змогу спортсменам-професіоналам досягати високих спортивних 

результатів. 


