
                                                                 РЕГЛАМЕНТ 

Проведення спортивно-масовогорозважального заходу «Само→гонка»: 

 

1. Мета і завдання. 

«Самогонка» /далі- захід/ проводиться з метою популяризації та 

пропагандиспортивнихмасовихзаходів в Україні, а також: 

1.1. Популяризації та пропаганди здорового способу життя; 

1.2. Розвиткумасового спорту в Україні; 

 

2. Організатори. 

Організаторформуєоргкомітет з числа своїхчленів, залучаючивузькопрофільнихфахівців з 

різнихвидів спорту та іншихнапрямків.  

Оргкомітетзатверджує Регламент про проведення заходу, а також вносить доповнення та зміни до 

нього. 

 

3. Дата, час, місцепроведення.  

Дата:   01.10.2017 

Час:   12:00 год. – 14:00 год. 

Місце:   м. Рівне, ЖК На Щасливому 

 

4 . ВидиЗабігів, розподілучасників. 

Забігипроходять на спеціалізованих трасах, до створенняяких залучено професійнихспортсменів та 

представниківспецпідрозділів ЗСУ, СБУ та МВС.  

З урахуваннямособливостеймісцевості та погодних умов під час проведеннязабігів, 

кількостіучасників, можливезбільшеннядистанції та кількостіперешкод. Якісамевидиперешкодта  

черговістьїхрозміщення не анонсується. 

ЗабігЛайт 

Мінімальнавідстань - 3 км+, 10перешкод+.  

ЗабігСпорт 

Мінімальна відстань – 7 км+, 15 перешкод+.  

Приймають участь всі бажаючі, які досягли 18 років та за станом фізичної підготовки, здоров’я 

здатні подолати відстань.  

Учасники АТО - діє пільгова форма реєстрації – знижка 100%, кількість учасників обмежена – 10 

осіб.   

Ліміт часу на Старт-Фініш 2 години. 

 

5. Перешкоди. 

Перешкоди, пов’язані з підйомами та спусками, водою, болотом, піском, холодом, висотою, 

переміщеннямпредметів, вогнем та фізичниминавантаженнями. Цейперелік не є вичерпним! 

 

6. Штраф. 

При неспроможностіподолатиперешкоду з першого разу, Вам не 

надаєтьсяможливістьспробуватище раз. Продовжитипроходженнядистанції Ви можете 

тількипіслявиконання20 штрафних «бурпі». Учасниксамостійно, в ГОЛОС рахуєсвоїштрафнібурпі. За 

правильністю і кількістювиконання «бурпі» слідкує ВОЛОНТЕР. Тільки ВІН даєдозвіл на 

продовженнязабігу! Учасник, що не виконавштрафні «бурпі» та продовживзабіг, автоматично 

ДИСКВАЛІФІКУЄТЬСЯ!!! Забороняєтьсясупровідучасника по трасі, штраф-дискваліфікація! При 

цьомувін не отримує футболки та медаліфінішера. При наступнихзабігах такому учаснику буде 

відмовлено у реєстрації.  

 

7. Фініш та нагороди. 

Учасник, якийподолаввсіперешкоди та фінішував отримує медаль фінішера.  

У забігуСміливість за 1,2 та 3 місце, середчоловіків та жінококремо, передбачений 

приз: 



1 місце – Кубок переможця та приз. 

2 місце – Кубок переможця та приз. 

3 місце – Кубок переможця та приз. 

 

8. Умови допуску до заходу. 

Допуск учасниківдо заходуздійснюється за наявностідокументів, щонадаютьсяучасникомпід час 

видачі стартового пакету: 

8.1. Посвідчення особи, щопідтверджуєвікучасника /обов'язково для всіхучасників/; 

8.2. Громадяниіноземних держав зобов’язанінадатимедичну страховку, яка покриває участь у 

спортивно-розважальних заходах. 

В разівідсутностіпосвідчення особи стартовий номер та пакет учасника НЕ ВИДАЄТЬСЯ! 

Особи в стані алкогольного сп’яніння до участі у заході НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ!!! 

До заходудопускаютьсяусібажаючівікомвід 18. 

Вікучасникавизначається на дату проведеннязабігу на підставінаданихдокументів:  

31.09.2017. 

Загальнийлімітучасників – 300 осіб. 

 

9. Особливостіреєстрації. 

9.1.  Обов`язковазгода та підпис угоди «Відмовавідвідповідальності». 

9.2.  Учасникизабігівдопускаютьсядо заходу за умовиналежної і своєчасноїреєстрації. 

9.3.  Реєстраціяможлива в режиміon-line на сайтіорганізатора спортивно-розважального 

        заходу. 

9.4.  Електроннареєстраціяучасниківвідкрита з 13.09.2017 року по 31.09.2017 року. 

9.5.  Реєстрація буде проводитись в день проведеннязабігу, за місцем 

проведення заходу. 

9.6.  Організатор заходу має право призупинитиабоповністюзакритиреєстрацію 

        без попередження в разідосягненнялімітуучасників. 

9.7.  Учасниквважаєтьсязареєстрованим, якщовінзаповнив заявку та сплатив 

стартовийвнесок. 

9.8.  Реєстраціяучасникаанулюється, якщо в реєстрації ним булинаданінеточні та/або 

помилковіданні. В разіанулюванняреєстраціїгрошовікошти не повертаються. 

9.9.  Оргкомітет «Само→гонка» не несеніякоївідповідальності за будь-яківитрати,  

пов’язані з підготовкоюдо заходу, включаючивитрати на проїзд та проживання. 

9.10.  Зареєстрованіучасники не мають  правапередати/продавати свою заявку /право  

          на участь/  іншим особам. Організаторзалишає за собою право відмовити 

          у реєстраціїучаснику, без пояснення причин такоївідмови.                                                                                            

9.11.  Всіризики, пов’язані з участю в забігах з перешкодами «Самогонка», несеучасник,  

          а Оргкомітет не несевідповідальності за смерть, травмиабозбитки, отримані 

          в результатіучасті в забігах. 

9.12.  Оргкомітетзабігів з перешкодами «Само→гонка» залишає за собою право затримати,  

          перенести абовідмінитирозкладзабігів у випадку «несприятливихпогодних умов»  

          та «надзвичайнихситуацій».  Визначення «несприятливихпогодних умов»  

          та «надзвичайнихситуацій» належитьвиключноОргкомітету «Самогонка». 

 

10. Витрати по організації та проведенню спортивно-розважального заходу. 

Спортивно-розважальнийзахід проводиться за фінансування ГО «Самогонка»,  

Управління молоді та спорту м.Рівне та за рахуноккоштів, залученихвідспонсорів, партнерів, 

іншихресурсів та стартовихвнесківучасників. 

 

11. Розкладзабігів та максимальна кількістьучасників.  

10:00 – забіг«Лайт»  3 км.+/15 перешкод +           

10:30 – забіг«Спорт» 7 км+, 15 перешкод+.  

 

12. Процедура реєстрації. 



Процедура реєстраціївключає: 

12.1.  ВибірЗабігу та часу старту; 

12.2.  Заповненняанкетнихданих; 

12.3.  Оплату;  

12.4.  Отриманняпідтвердження про оплату у вигляді квитка про реєстрацію; 

Початок реєстрації 13.09.2017, закінчення31.09.2017, або при 

досягненнімаксимальноїкількостіучасників! 

 

13. Відмовавідучасті у спортивно-розважальномузаході. 

Відповідно до політикиОргкомітету «Само→гонка» післязавершенняпроцесуреєстрації, 

поверненнякоштів, незалежновід причин, здійснюєтьсятільки в наступнихвипадках: 

13.2.  Поверненнякоштівнеможливе! 

 

14. Стартовийвнесок. 

14.1. «ЗабігМужність» 

Сума стартового внескузалежитьвідтермінуреєстрації.  

14.1.1. При реєстрації з 13.09.2017 – вартість200 грн. 

Реєстрація в день забігу 250 грн. /наявністьреєстрації не гарантована!/. 

Зміна часу старту та анкетнихданихпісляреєстрації - 100грн. 1 учасник! 

 

15. Отриманнястартовихпакетів, особистий номер учасника. 

Видачастартовихпакетів проводиться 12.06.2016 безпосередньо на місціпроведенняЗабігів з 10:00 

год  до 12:00 год. 

В «стартовий пакет» учасникавключені: 

1.  Пов’язкаучасника; 

2.  Чіп-таймінг; 

3.  Медаль фінішера; 

4.  Страховка; 

5.  Користуваннякімнатою для переодягання; 

6.  Індивідуальний хронометраж /час, номер за порядком/; 

7.  Душ ☺ 

8.  Душевна організаціязмагань. 

9. Результати та їхоблік. 

Західобслуговується «Електронною системою хронометражу»! 

Оргкомітет «Самогонка» не гарантуєотриманняособистого результату кожнимучасником.  

 

16. Інформаційніджерела. 

Детальна інформація про спортивно-розважальнийзахідрозміщена на сторінці Facebook:  

За інформацію на іншихінформаційних ресурсах Оргкомітет «Само→гонка» відповідальності не 

несе! 

 

17. Безпека та підготовкамісцьпроведеннязмагань. 

У відповідності до постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 18 грудня 1998 року №2025 «Про 

порядок підготовкиспортивнихспоруд та іншихспеціальновідведенихмісць для 

проведеннямасовихспортивних та культурно-видовищнихзаходів»: 

17.1.  Підготовкаспортивнихспорудпокладається на організаторів заходу; 

17.2.  Відповідальність за безпеку та стан здоров’янесе сам учасник; 

 

УВАГА !!!  

                    Даний захід є небезпечний для Вашого 

життя та здоров’я!!! 


