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Р е г л а м е н т  
проведення аматорських змагань з бігу та 

скандинавської ходьби 

«Весняний ліс 2018» 
 

I. Мета та завдання. 

 

Змагання проводяться з метою: 

• розвитку та популяризації бігу серед населення міста Бровари та Київської області ; 

• підвищення спортивної майстерності  любителів бігу та скандинавської ходьби; 

• приємного спілкування, отримання позитивних емоцій, налагодження дружніх стосунків 

між шанувальниками бігу, жителів м.Бровари та інших міст, підприємств та організацій 

України; 

• мотивації всіх верств населення м.Бровари та України до занять спортом,  

• вдосконалення своїх особистих результатів, отримання змагального досвіду учасників, 

зміцнення психологічного стану бігунів перед змаганнями більшого масштабу. 

 

 

II. Дата та місце проведення змагань. 

 

Змагання проводяться 29 квітня 2018 р. у місті Бровари на базі Броварського 

лісництва (вул.Лучиста) 

 Приїзд учасників до 09.30 год. 

 Видача стартових номерів з 8.30 до 10.00 

 Відкриття змагань о 10.00 год. Початок змагань о 10.30 год. 

 

III. Керівництво проведенням змагань та суддівство. 

 

Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється громадською 

організацією «Б.І.Г. Бровари». 

Головним суддею змагань затверджено Лобанова Олега – тренера вищої категорії з 

легкої атлетики, майстра спорту України Міжнародного класу, Секретар змагань — 

____________________________. 
 

IV. Учасники змагань. 

 

 У змаганнях беруть участь всі прихильники спорту, а саме бігу та скандинавської 

ходьби, аматори, які не є професійними спортсменами, активісти здорового способу життя м. 
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Бровари, Київської області та інших регіонів України. Також до змагань допускаються 

запрошені команди підприємств, організацій, товариств тощо. 

Учасники змагань від підприємств, організацій можуть мати єдину спортивну форму.  

 Всі бажаючі взяти участь у змаганнях на 5000 м і 10 000 м біг, 5 000 м скандинавська 

ходьба ПОВИННІ зареєструватися через інтернет за посиланням: https://goo.gl/evgDzq і 

оплатити рахунок, що прийде на електронну пошту, вказану при реєстрації. 

 Бажаючі взяти участь у забігу на 1 000 м ПОВИННІ зареєструватися через інтернет 

за посиланням: http://bit.ly/2FyrPcm  і оплатити рахунок, що прийде на електронну пошту, 

вказану при реєстрації. 

 Для того, щоб взяти участь у змаганнях необхідно сплатити стартовий внесок у 

розмірі: 

• 1 000 м –  50 грн. 

• 5 000 м, 10 000 м – 150 грн. (крім осіб старших 60 років та людей з 

інвалідністю) 

 

Також можна зареєструватися перед початком змагань при проходженні мандатної комісії і 

оплатити реєстраційний внесок готівкою на місці, але при цьому розмір складатиме: 

• 1 000 м –  70 грн. 

• 5 000 м, 10 000 м – 200 грн.  
 

 Учасники змагань «Весняний ліс 2018» при реєстрації отримують: 

1. стартовий номер, 

2. булавки для кріплення номера, 

3. чіп для вимірювання часу на дистанції. 

Для запобігання втрати чіпа необхідно внести заставу в розмірі 50 грн, 

котра відразу повертається учаснику при здачі чипа після фінішу. 
 

V. Програма змагань. 

 

Змагання (особисті). 
Діти до 6 років (включно):   біг 100 м 

Діти 7-9 років (включно):   біг 300 м 

Юнаки, дівчата 10-13 років (включно): 1 000 м 

Чоловіки, жінки від 14 років   5 000 м, 10 000 м 

Чоловіки, жінки від 14 років   скандинавська ходьба 5 000 м 
 

 10.30 год – старт на дистанцію біг 10 000 м 

 10.45 год – старт на дистанцію біг 5 000 м 

 11.00 год – старт на дистанцію скандинавська ходьба 5 000 м 

 11.15 год – старт на дистанцію біг 1 000 м 

 Після фінішу останнього учасника на дистанцію 10 000 м – біг дітей 100 м 

                 біг дітей 300 м 

 Особиста першість визначається на всіх дистанціях серед чоловіків та жінок окремо 

(якщо кількість учасників невелика, то організатори змагань нагороджують перших три 

найшвидших бігунів незалежно від статі). 

 На дистанціях 5 000 м, 10 000 м всі учасники стартують одним забігом, а при 

нагородженні розподіляються на вікові групи жінки та чоловіки окремо: 

 Від 14 до 29 років (включно) 

 Від 30 до 39 років (включно) 

 Від 40 до 49 років (включно) 

 Від 50 до 59 років (включно) 

 Від 60 років та старші 
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 Абсолютна першість визначається на дистанції 5 000 м, 10 000 м за трьома 

найкращими результатами окремо серед чоловіків та жінок. 

 

VI. Нагородження. 

Всі учасники змагань при перетині фінішної лінії отримують медаль учасника 

аматорських змагань з бігу «Весняний ліс». 
Діти до 6 років (включно) окремо хлопчики та дівчата, які посіли І, ІІ, ІІІ місця на 

дистанції 100 м, нагороджуються дипломами та медалями. 

Діти від 7 до 9 років (включно) окремо хлопчики та дівчата, які посіли І, ІІ, ІІІ місця 

на дистанції 500 м, нагороджуються дипломами та медалями. 

Юнаки та дівчата (в залежності від кількості учасників в кожній групі), які посіли І, ІІ, 

ІІІ місця на дистанції 1 000 м, окремо нагороджуються дипломами та медалями. 

Чоловіки та жінки (в залежності від кількості учасників в кожній віковій групі) ), які 

посіли І, ІІ, ІІІ місця на дистанції 5 000 м, окремо нагороджуються дипломами та медалями. 

Чоловіки та жінки (в залежності від кількості учасників в кожній віковій групі) ), які 

посіли І, ІІ, ІІІ місця на дистанції 10 000 м, окремо нагороджуються дипломами та медалями. 

В абсолютній першості на дистанції 5 000 м та 10 000 м за І,ІІ, ІІІ місце 

нагороджуються учасники, які показали три найкращі результати, окремо серед чоловіків та 

жінок. 

 

VII. Фінансування. 

Витрати на організацію проведення змагань (нагородження переможців і призерів 

медалями, дипломами, подарунками, озвучення заходу, розміщення реклами, друкування 

протоколів, підготовка траси, інші витрати, пов’язані з організацією та проведенням змагань) 

здійснюються за рахунок громадської організації «Б.І.Г. Бровари», коштів отриманих від 

реєстраційних внесків та спонсорів. 

 

 

X. Відповідальність учасників 

 

Кожен учасник, який пройшов реєстрацію в електронному вигляді 
або перед початком змагань (отримав стартовий номер та вийшов на 

обрану дистанцію) автоматично відповідальність за своє життя, безпеку, 

здоров’я та поведінку бере на СЕБЕ, підтверджуючи тим самим 

відсутність протипоказань для участі у даних змаганнях. 

 
XI Різне 

 

Організатори змагань залишають за собою право змінювати даний регламент 

 

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ! 


