
Положення 

про проведення легкоатлетичного кросу  

«Полтавський крос Ракета 2018» 

 22 липня 2018 року. 

 

1. Організація, цілі та завдання змагань 

1.1. Організатором забігу є команда "IROC" за підтримки федерації спортивного орієнтування 

та спорткомітету. 

1.2. Цілі і завдання: популяризація бігу серед любителів; виявлення найсильніших спортсменів-

любителів в бігу по пересіченій місцевості на дистанціях 5 і 10 км., спонукання молоді до занять 

спортом. 

2. Траса. Старт. Фініш. 

2.1. Місце старту: м. Полтава, Полтавський р-н, лісовий масив Лісні Поляни 

2.2. В стартового-фінішному містечку розташовуються сцена для урочистої частини змагань, 

палатка для реєстрації учасників, палатки для зберігання речей. Недалеко від зони старту 

знаходяться туалети. 

2.3. Дистанції 1, 5 та 10 км. складаються з одного кола і промарковані. 

2.4. На колі знаходиться 1 пункт харчування з водою. 

2.5. Протяжність і конфігурація траси можуть бути змінені у зв'язку з погодними чи іншими 

умовами. 

2.6. Старт забігу на дистанцію 5 км - 12:00 

2.7. Старт забігу на дистанцію 10 км - 12:10 

2.8. Ліміт на подолання дистанції: 2 години 00 хвилин. 

3. Вимоги до учасників. 

3.1. До участі на дистанції 5 км допускаються чоловіки і жінки 16 років і старше. Вік учасника 

для визначення вікових груп визначається станом на 22 липня 2018 року. 

3.2. За учасників не досягли 18-річного віку стартові комплекти повинні отримувати їх законні 

представники. 

3.3. Для отримання стартового комплекту законний представник неповнолітнього учасники 

зобов'язаний пред'явити три документа: 

 Документ засвідчує особу законного представника 

 Документ засвідчує особу неповнолітнього учасника 

 Медичний допуск неповнолітнього учасника до забігу на 5 км або більше. 



3.4. До участі на дистанції 10 км допускаються чоловіки і жінки 16 років і старше. Вік учасника 

для визначення вікових груп визначається станом на 22 липня 2018 року. 

3.5. При отриманні стартового пакета кожен учасник зобов'язаний підписати заяву-

повідомлення, відповідно до якої він бере на себе відповідальність за стан свого здоров'я, 

підтверджує відсутність протипоказань, що перешкоджають участі в змаганні, а також повністю 

знімає з організаторів змагань відповідальність за можливі збитки здоров'ю, отриманий ним 

під час змагань. 

4. Реєстрація та стартовий внесок 

4.1. Заявку на участь в змаганнях можна подати на сайті www.zabig.top 

4.2. Онлайн реєстрація завершується 12 липня  2018 року або раніше, якщо досягнуто ліміт 

учасників. 

4.3. Реєстрація буде доступна в день старту в зоні стартового містечка. 

4.4. Зареєстрованим вважається учасник, який подав заявку і оплатив стартовий внесок. 

4.5. Кількість слотів обмежена і сумарно становить 200 учасників, з яких 100 слотів на 5 км. і 

100 слотів на 10 км. 

4.6. Стартовий внесок: 

 Заявка до 12.07.18 (21:00) Реєстрація у день старту 

1 км.  (діти) Безкоштовно 50 

5 км. 150 250 

10 км. 200 300 

 

Групи участі 

 ДІТИ ДІТИ ДІТИ ЧЖ ЧЖ 

1 КМ 10-12 13-14 14-16 - - 

5 КМ - - - 

18-34 р 

Групи: 

M5, W5 

35 р і старші 

Групи: 

M5+, W5+ 

10 КМ - - - 

18-34 р. 

Групи: 

M10, W10 

35 р і старші 

Групи: 

M10+, W10+ 

 

4.7. Схема реєстрації 

 Учасник заповнює форму реєстрації на сайті 

 На його e-mail приходить підтвердження з номером заявки 

 Після отримання оплати статус заявки змінюється на оплачений, а спортсмен потрапляє 

в список учасників 

 



4.8. Перереєстрація 

 Перереєстрація (передача стартового слота іншому учаснику) проводиться до 12 липня  

2018 року включно. Пізніше перереєстрація не проводиться. 

 Для здійснення перереєстрації учаснику, який передає слот, необхідно направити заявку 

на irocteam@i.ua з темою листа "трансфер заявки на крос Ракета", вказавши номер 

своєї заявки і номер заявки іншого учасника.  

4.9. Присвоєння стартових номерів 

 стартові номери учасникам присвоюються після закінчення реєстрації. 

 інформація про наданий стартовому номер буде надіслано учасникам по СМС на 

мобільний телефон, вказаний в анкеті реєстрації, також буде висвітлено протокол старту 

на сайті забігу 

 учасник повинен змагатися під своїм номером. Передача стартового номера іншому 

учаснику веде до беззастережної дискваліфікації. 

5. Плата за участь 

5.1. Участь у змаганні необхідно сплатити після заповнення реєстраційної анкети. Способи 

оплати: платіжні карти Visa, Visa Electron, MasterCard, системи оплати Приват24, LiqPay та 

особисто через організаторів забігу. 

5.2. У плату за участь входить підготовка траси, стартовий номер, хронометраж, медаль 

фінішера, результат в заключному протоколі, обслуговування в пунктах харчування, 

електронний сертифікат учасника, що містить ім'я, час і місце. 

5.3. Після перерахунку коштів обов'язково надішліть на електронну адресу irocteam@i.ua 

копію чека та список (якщо колективна заявка) або індивідуальні дані, де вказати прізвище, 

ім'я, рік народження, групу та команду. Наприклад: Петренко Тетяна, 1975, W35+, клуб 

СтайЛайн. 

У випадку травми, хвороби учасника або форс-мажорних обставин організатори можуть 

компенсувати учасникові оплачений їм стартовий внесок. Розмір компенсації становить 50% 

від оплаченої учасником суми. Для одержання компенсації учасник повинен не пізніше ніж за 

3 дні до початку проведення змагань представити документи, що підтверджують факт травми, 

хвороби або форс-мажорних обставин. У всіх інших випадках стартовий внесок не 

повертається. 

6. Отримання стартових комплектів 

6.1. Видача стартових комплектів відбуватиметься 20 та 21 липня у Полтаві (час і місце видачі 

уточнюється) і в день старту (22 липня) в зоні "Реєстрація" стартового містечка змагань з 8:30 

до 10:30 

6.2. Видача стартових комплектів здійснюється тільки при пред'явленні документа, що 

посвідчує особу та заяви, вимоги до якого встановлені в пункті 3.3 цього Положення. 

6.3. Забрати стартовий комплект за іншого учасника можна тільки при наявності розписки та 

копії документа, що посвідчує особу учасника, за якого виходить стартовий комплект. 



6.4. У день старту кожен учасник отримує свій стартовий пакет особисто. Жоден представник 

учасника не може отримати за нього стартовий пакет. Довіреності не приймаються. 

7. Перша допомога 

7.1. У стартовому містечку змагань розташовується медичний персонал. Помітивши на трасі 

людину, що потрапила в біду, відразу повідомте про це  суддю на дистанції. 

8. Схід з дистанції 

8.1. У разі якщо учасник вирішив перервати змагання, він повинен проінформувати про це 

найближчого суддю. Медичний персонал, організатори і судді змагання має право відкликати 

учасника з траси, якщо вони вважатимуть це за необхідне. 

9. Дискваліфікація 

9.1. Організатори та суддівська бригада мають право дискваліфікувати учасника, якщо він не 

слідкує  встановленої траси, заважає іншим учасникам або іншим чином перешкоджає 

проведенню змагань. 

10. Хронометраж 

10.1. Хронометраж здійснюється за допомогою електронної відмітки SportTime  

11. Нагородження, призи, подарунки. 

11.1. В абсолютному заліку перемагає учасник, перший прийшов на фініш. 

11.2. Чоловіки і жінки у своїх вікових групах з 1 по 3 місце нагороджуються дипломами та 

призами. 

11.3. Всі фінішери-учасники отримують медаль фінішера. 

11.4. У разі неявки переможця або призера на церемонію нагородження організатори 

залишають за собою право розпорядитися призами на свій розсуд. 

12. Фотографування та відеозйомка 

12.1. Організатори мають право використовувати зроблені ними під час змагання фотографії 

та відеоматеріали на свій розсуд. 

13. Протести 

13.1. Протести на результати переможців та призерів змагань подаються до початку церемонії 

нагородження. Після початку церемонії нагородження протести не приймаються. 

13.2. Протести на інші результати змагань можуть бути подані відразу або за адресою 

irocteam@i.ua до 27 липня 2018 року. 

 

Дане положення є запрошенням на змагання. 

mailto:irocteam@i.ua

