
 
                                         Положення про проведення «Забігу Незалежності»  

 

1. Дата, час, місце проведення  

Дата: 25.08.2018 р  

Час: 10:00 - 12:00  

Місце: Україна, м Чернівці, Центральний парк культури і відпочинку імені Т.Г.Шевченка 

Місце старту і фінішу: Центральний парк культури і відпочинку імені Т.Г.Шевченка 

2. Цілі змагань  

Чернівецький «Забіг Незалежності» (далі - Забіг) проводяться з метою популяризації та пропаганди бігових 

масових заходів в місті Чернівці, а також:  

• популяризації та пропаганди здорового способу життя;  

• залучення в Чернівці великої кількості туристів в якості бігунів, учасників;  

• розвиток масового спорту;  

• інформування, плекання та мотивування української аудиторії, допомоги в досягненні нею особистих і 

спортивних цілей, стимулювання росту спортивних досягнень у широких масах населення Буковини.  

3. Організатори, патронат, спонсори  
Організатором змагань виступає Чернівецький Біговий клуб («Che Run Club»), в особі Пожарука Сергія 

Юрійовича та Пожарук Юлії Василівни.  

Під патронатом: Головного управління спортом Чернівецької міської Ради та Управління молоді та спорту 

Чернівецької ОДА та керівництва Центрального парку культури і відпочинку імені Т.Г.Шевченка 

4. Організатор  
Організатор змагань «Забігу Незалежності»  формує оргкомітет з числа своїх штатних співробітників, а так 

само залучаючи вузькопрофільних фахівців з різних видів спорту.  

Оргкомітет затверджує «Положення» про проведення змагань.  

До складу Оргкомітету входять:  

• • Координатор заходу - Пожарук Ю.В.  

• • Менеджер змагань – Пожарук С.Ю.  

• • Головний суддя змагань: Арсенюк М.В.  

 

Оргкомітет затверджує Положення про проведення змагання, а також вносить доповнення та зміни в 

Положення.  

Оргкомітет відповідає за:  

• • інформаційне забезпечення учасників;  

• • залучення коштів для фінансування самих змагань;  

• • підготовку документів і матеріалів для роботи Мандатної комісії;  

• • надання призів для вручення переможцям та призерам Змагання;  

• • оренду спортивних споруд, приміщень та техінвентарю для проведення змагань;  

• • організацію заходів безпеки та медичного забезпечення забігу.  

 

5. Базові правила проведення Змагання  

Проведення змагань повністю відповідає Технічним правилам:  

У легкоатлетичних змаганнях:  

Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААF), Асоціації міжнародних марафонів і дорожніх 

пробігів (AIMS), Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ), Технічному регламенту змагань та відповідним 

рішенням, прийнятим організатором змагань. Організатор забігу гарантує проведення змагань за будь-яких 

погодних умов. Організатор забігу залишає за собою право вносити зміни в програму забігу.  

Базові правила  

Організатор забігу залишає за собою право скасувати змагання (до або під час проведення) через форс-мажорні 

обставини.  

Жодне рішення організатора змагань не підлягає розгляду в судовому провадженні.  

Кожен учасник змагань своєю участю у змаганнях і особистим підписом стартового листа (для учасників 

змагань у віці 15 років і молодше підпис здійснюють батьки або уповноважені супроводжуючі особи: тренер, 

викладач і т.д.) підтверджує, що він ознайомився з усією інформацією про змагання, наданої організатором 

змагань, зрозумів і погодився з усіма правилами проведення заходу, порушення яких може привести в 

крайньому випадку до його дискваліфікації. Правила та загальні умови - офіційний документ, який діє на 

правах договору між організатором і учасником змагань.  

Будь-які пропозиції, поправки і доповнення до цього документу приймаються на електронну пошту 

організатора змагань: che.run.club@gmail.com.  



Здоров'я  

Кожен учасник змагань добровільно бере участь у змаганнях, визнаючи всі ймовірні ризики для власного 

здоров'я під час і після їх закінчення. Кожен учасник змагань бере на себе особисту відповідальність за свій 

фізичний стан і здатність завершити обрану дистанцію змагань.  

Організатор змагань не несе відповідальності за фізичні травми, ушкодження, погіршення фізичного стану, які 

учасник змагань поніс під час проведення змагань.  

Організатор змагань не несе відповідальності за погіршення фізичного стану учасника змагань після 

проведення змагань.  

Організатор змагань не несе відповідальності за будь-які збитки (втрату або пошкодження особистих речей), які 

учасник змагань поніс під час проведення змагань.  

Організатор змагань не несе відповідальності за будь-які збитки, пошкодження або іншу шкоду, завдану під час 

змагань учасниками або глядачами змагань.  

6. Умови допуску до змагань  

Допуск учасників до змагань здійснюється за наявності документів, що надаються до Мандатної комісії при 

отриманні стартового пакета учасника:  

• посвідчення особи, що підтверджує вік учасника (обов'язково для всіх учасників);  

• оригінал заповненого бланку «Виключення відповідальності», обов'язково для всіх учасників.  

7. Дистанції змагань та вікові обмеження учасників  

Змагання відкриті для всіх бажаючих відповідного віку, незалежно від статі, згідно з вимогами організатора:  

1)  «Сімейний забіг» (батьки з дітками до 14 років) - 1 коло парком (1, 75 км) 

2) «Подвійний забіг» (від 14 років) - 2 кола парком (3,5 км)  

3) Забіг «Дай п’ять» (від 16 років) - 3 кола парком (5,25 км) 

Вік учасників змагань визначається станом на 25 серпня поточного року  

8. Маршрути і траса  

Траса змагань прокладена Центральним парком культури і відпочинку імені Т.Г.Шевченка 

Покриття траси: 95% - асфальт, 5% - бруківка.  

Старт і фініш усіх дистанцій проводиться в одному місці.  

9. Дата та час проведення змагання:  
Дата проведення змагання: 25 серпня 2018 року. Початок о 09:00.  

Місце проведення: місто Чернівці. Старт та фініш – Центральний парк культури і відпочинку імені 

Т.Г.Шевченка (головний вхід).  

10. Програма розкладу змагань  

25.08.2018 (субота)  
09:00 - 10:00 Видача стартових номерів учасників на всіх дистанціях за адресою: м.Чернівці, Центральний парк 

культури і відпочинку імені Т.Г.Шевченка (головний вхід) 

10:00 Старт Чернівецького «Забігу Незалежності» (всіх дистанцій)  

11:30 Нагородження всіх переможців. 

12:00 Закриття спортивного містечка 

11. Реєстрація на змагання  
Учасники змагань допускаються до змагань за умови належної і своєчасної реєстрації на змагання. Організатор 

змагань має право призупинити або повністю закрити реєстрацію без попередження.  

Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив заявку. 

Електрона реєстрація учасників відкрита з 27.07.2018 року по 25.08.2018 року.  

12. Стартовий внесок  

Участь в «Забігу Незалежності» абсолютно для всіх учасників – БЕЗКОШТОВНА !!! 

13. Особисті дані  

Кожен учасник змагань згоден на використання його особистих даних, фото-, відео- або аудіоматеріалів з його 

участю і без узгодження з ним для реклами заходу без будь-якої компенсації з боку організатора змагань.  

Всі фото- та відеоматеріали змагань, доступні організатору змагань, можуть бути використані організатором 

змагань як допоміжні документи, що підтверджують точність результатів змагань і випадки порушення правил 

змагань.  

14. Отримання стартових номерів  
Видача стартових номерів проводиться 25 серпня 2018 року в м. Чернівці, Центральний парк культури і 

відпочинку імені Т.Г.Шевченка (головний вхід) 

У ДЕНЬ СТАРТУ (25.08) РЕЄСТРАЦІЯ І ВИДАЧА СТАРТОВИХ НОМЕРІВ ПРОВОДИТЬСЯ ДО 10:00 

(для всіх дистанцій забігу)  

15. Результати та їх облік  

Заходи обслуговуються:  

- Електронною системою хронометражу;  

- Суддями за допомогою ручного хрометражу.  

Оргкомітет Змагання не гарантує отримання особистого результату кожним учасником у таких випадках:  

- Учасник неправильно прикріпив номер;  

- Учасник втік з чужим номером;  

- Втрати номера.  



Під час подолання всієї дистанції стартовий номер повинен бути в такому вигляді, в якому він був виданий. 

Строго заборонено знімати, закривати і пошкоджувати його (підрізати, згинати і т.п.).  

У разі невиконання цієї вимоги організатор змагань не гарантує наявність або точність результату учасника 

змагань.  

Учасники змагань можуть оскаржити попередні результати протягом 5 календарних днів після публікації 

попередніх результатів змагань по електронній пошті організатора змагань: che.run.club@gmail.com.  

По закінченню цього терміну попередні результати змагань (зі змінами, якщо потрібно) вважаються 

остаточними.  

16. Змагання  

Кожен учасник змагань повинен беззастережно слідувати вказівкам організатора змагань, суддів, медперсоналу 

та волонтерів до зняття учасника з дистанції.  

Кожному учаснику змагань надається стартовий номер, який під час змагань потрібно мати на видному місці, 

на грудях.  

Кожен учасник змагань зобов'язаний розмістити на задній поверхні стартового номера інформацію про себе 

(контактний телефон, електронна пошта, група крові та ін.).  

Категорично заборонена передача стартового номера іншій особі з метою використання її в змаганнях на 

обраній дистанції.  

Кожен учасник змагань повинен самостійно долати обрану дистанцію по розміченій трасі, не скорочуючи 

дистанцію, з дотриманням ПДР України і особисто несе відповідальність за власну безпеку під час участі в 

змаганнях.  

Категорично заборонено:  

- Учасникам змагань використання технічних засобів (велосипеди, мотоцикли, мопеди тощо) на дистанціях;  

- Учасникам змагань категорично заборонено використання «лідирування» особами, які не беруть участь у 

змаганнях, або «лідирування» з використанням технічних засобів (велосипеди, роликові ковзани (в бігу) і т.п.) 

на дистанціях змагань;  

17. Визначення переможців та призерів  
Визначення переможців та призерів Змагання серед легкоатлетів відбувається за фактом приходу відповідно до 

пункту №165.24 (правила IAAF).  

18. Нагородження переможців  
Призова сітка визначається організатором на розсуд організатора.  

Виплата винагороди визначеним призерам забігів здійснюється у готівковий спосіб впродовж 14 календарних 

днів з моменту завершення проведення змагань.  

Організатор підписують відповідний документ, що засвідчує факт виплати винагороди.  

Спортсмени, що не були присутні на церемонії нагородження позбавляються своїх призів.  

Переможці та призери отримують пам'ятні призи.  

 

На дистанції 5,25 км нагородження проводиться з 1 по 3 місце у чоловіків і жінок в абсолютній першості.  

Призова сітка (гривень): 

Місце  

Чоловіки  Жінки  

1  1000 грн.  1000 грн.  

2  750 грн.  750 грн.  

3  500 грн.  500 грн.  

 


