
 
ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення ІIІ-го Благодійного нічного забігу  

RIVNE NIGHT RUN 2018 

  

І. Мета та завдання. 
ІІІ-ий Благодійний нічний забіг RIVNE NIGHT RUN 2018 (далі за текстом 

Захід) проводиться з метою: 

популяризації бігу як найдешевшого та наймасовішого виду спорту; 

залучення мешканців та гостей міста до занять спортом; 

популяризації здорового способу життя; 

організації збору благодійної допомоги; 

реалізації проекту Громадського бюджету Рівного «Рівненська бігова ліга 

2018». 

  

ІІ. Організація та керівництво проведенням. 

Загальне керівництво проведенням Заходу здійснює ГО «Рівненський клуб 

бігу» (Rivne Running Club); Управління у справах молоді та спорту Рівненської 

обласної державної адміністрації;Управління у справах сім'ї, молоді та спорту 

виконкому Рівненської міської ради,КЗ «Рівненський міський центр фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської міської ради.  

Безпосереднє проведення Заходу покладається на ГО «Рівненський клуб бігу» 

(RivneRunningClub). 

  

ІII. Строки і місце проведення. 
Захід проводиться у суботу,14 липня 2018 року з 20.00 до 23.15 у м. Рівне на 

вул. Міцкевича, проспекті Миру, вул. Кавказькій, зі стартом та фінішом в 

району Майдану Незалежності. Старт забігу – 22.00. 

 

ІV. Учасники, вимоги до учасників та умови проведення Заходів. 
Учасниками забігів на дистанції 1,9 км (1 коло), 5,7 км (3 кола) можуть бути 

рівняни та гості міста без обмежень, але у кількості не більше 140 осіб на 1,9 

км, 80 осіб на 5,7 км. Реєстрація учасників на дистанції 1,9 км та 5,7 км– до 

23.59 13липня 2018 року через сайтwww.runstyle.net, або в день старту з 20.00 

до 21.30на місці старту в офіційному наметі RivneRunningClub. Вартість 

онлайн-реєстрації – 100 грн, в день забігу на місці старту – 150 грн. Всі кошти, 

отриманні від реєстрації, будуть спрямовані на благодійність.  

Кожен учасник може бути оглянутий лікарем та не допущений до участі у 

стартах, у разі загрози шкоди для здоров’я.                                    

 

V. Програма Заходу. 

20.00 – 21.30 – реєстрація учасників забігу (за наявності стартових пакетів), 

видача стартових пакетів зареєстрованим учасникам забігу; 

20.00 – 23.30 – робота намету для зберігання речей; 

21.45 – 21.55 – масова розминка учасників забігу; 

22.00 – старт забігу на дистанціях 1,9 км та 5,7 км; 

22.50 – відкриття руху транспорту на трасі забігу; 



23.00 –нагородження наймолодшого та найстаршого учасників забігу; 

нагородження 3 переможців у номінації «Непереможні» (люди з інвалідністю); 

23.10 – нагородження переможців та призерів змагань серед чоловіків та жінок 

на дистанціях 1,9 км та 5,7 км. 

  

VІ. Безпека та підготовка місць проведення заходу. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 

№ 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально 

відведених місць для проведення масових спортивних та культурно – 

видовищних заходів» відповідальність за підготовку спортивних споруд та 

дотримання правил безпеки під час проведення змагань покладається на 

директора спортивної бази, керівника територіального відділення Комітету та 

головного суддю змагань. 

Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань 

зобов’язаний подати до робочої комісії акт підготовки спортивної споруди до 

проведення змагань. 

Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною 

виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою 

відповідальність, передбачену законодавством України. 

  

VІІ. Умови визначення переможців. 
   Визначення переможців та призерів Змагання серед учасників забігу 

відбувається за фактом приходу відповідно до пункту №165.24 (правила IAAF). 

Визначення наймолодшого та найстаршого учасників серед чоловіків та жінок 

на дистанції 1,9 км та 5,7 км відбувається відповідно до звірки дат народження 

по офіційним документам. Контроль за дотриманням умов визначення 

переможців та призерів змагань, а також визначення інших почесних нагород 

покладається на суддів змагань. 

Визначення 3-х переможців у номінації «Непереможні» проводять організатори 

Заходу, враховуючи хто з людей з інвалідністю продемонстрував найбільшу 

активність під час участі у забігу. 

      

  

VІІІ. Нагородження переможців. 
Переможці та призери ІІІ-го Благодійного нічного забігу RIVNE NIGHT RUN 

2018на дистанціях 1,9 км та 5,7 км у чоловіків та жінок нагороджуються 

призами від спонсорів та кубками. 

Найстарший та наймолодший учасники забігу, які успішно подолали дистанцію 

1,9 км або 5,7 км, нагороджуються кубками та призами від спонсорів. 

3-и переможці у номінації «Непереможні» (люди з інвалідністю), які успішно 

подолали одну з дистанцій забігу, нагороджуються кубками та призами від 

спонсорів. 

Усі учасники, які успішно подолали одну з дистанцій, отримують оригінальні 

пам’ятні медалі учасника Забігу. 

  

 

 



ІХ. Рівненська бігова ліга 2018 

Усі учасники ІІІ-го Благодійного нічного забігу RIVNE NIGHT RUN 2018 

автоматично стають учасниками проекту «Рівненська бігова ліга 2018», яка 

включає в себе серію із 7-ми забігів, 5-ть з яких – залікові.  

ІIІ-ийБлагодійний нічний забіг RIVNE NIGHT RUN 2018 – другий заліковий 

забіг бігової ліги. 

Переможці забігів на 1,9 км та 6 км у чоловіків та жінок отримають по 1 балу, в 

той час як останні учасники отримають бали, відповідно до того яка кількість 

учасників була зареєстрована на їхніх дистанція. Чим менша кількість балів – 

тим вище місце в рейтингу. Учаснику, який не брав участь у забігу, 

нараховується бал останнього учасника із дистанції, де була зафіксована 

найбільша кількість учасників забігу, плюс 2 додаткові бали. 

Обслуговування всіх забігів «Рівненської бігової ліги 2018» відбуваються за 

допомогою чіпової системи хронометражу «Chronotrack». 

Підсумкові бали за кожен заліковий забіг «Рівненської бігової ліги 2018» 

публікуються впродовж 10-ти робочих днів з дня проведення такого забігу на 

офіційних інформаційних ресурсах організатора бігової ліги –у соціальних 

мережах RivneRunningClub. 

 

Х. Умови фінансування Заходу. 
Виготовлення афіш та промоційнихфлаєрів, виготовлення банерів та 

конструкцій під банери, оренда міні-сцени та звукопідсилюючого обладнання, 

придбання медалей для усіх учасників заходу, а також оплата промоції заходу – 

за рахунок коштів, передбачених в рамках реалізації проекту Громадського 

бюджету «Рівненська бігова ліга 2018». 

Компенсація коштів за харчування 25 суддів – за рахунок коштів КЗ 

«Рівненський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 

Рівненської міської ради. 

Оренда обладнання – за рахунок коштів Управління у справах молоді та спорту 

Рівненської обласної державної адміністрації. 

Інші витрати на організацію та проведення Заходу – за кошти ГО «Рівненський 

клуб бігу» (RivneRunningClub) та спонсорів Заходу. 

  

Це положення є офіційним документом для проведення Заходу. 
 


