
 

Положення 

про  проведення ХХХІI легкоатлетичного  забігу 

«Сильні духом – 2018» в м. Рівне 

 

1. Мета заходу. 

ХХХІІ легкоатлетичний  забіг «Сильні духом – 2018» в м. Рівне (далі Захід) 

проводиться з метою: 

-    популяризації здорового способу життя; 

- залучення до активного способу життя, занять фізичною культурою і спортом; 

- поширення руху спорт для всіх; 

- реалізації проекту «Рівненська бігова ліга 2018» в рамках Громадського 

бюджету Рівного. 

  2. Термін та місце проведення Заходу. 

Захід проводиться 28-29.07.2018 р. в м. Рівне, гідропарк (старт біля озера «Яйце»). 

3. Організація та керівництво проведенням Заходу. 

        Загальне керівництво проведенням Заходу здійснюють: ГО «Рівненський клуб 

бігу» (Rivne Running Club), Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Виконавчого 

комітету Рівненської міської ради та КЗ «РМЦФЗН «Спорт для всіх». 

   4.  Учасники Заходу. 

      До  участі у Заході запрошуються всі бажаючі.  

Вікові  групи: 

      дистанція 2,5 км: діти до 13 років; 

      дистанція 5 км, 10 км, та півмарафон: 

юн., дівч.: до18р.; чол., жін.: 19-29р.; 30-39 р.; 40-49р.; 50- 59 р.; 60-69р.; 70+. 

5. Програма та умови проведення Заходу. 

28.07.2017 р. 15
00 

– 20
00

 год. – подання заявок на стадіоні «Авангард», проходження  

мандатної  комісії. 

       29.07.2017 р. 7
30 

– 8
30

 год. – подання заявок в наметі Rivne Running Club на 

старті/фініші та/або на стадіоні «Авангард», проходження мандатної  комісії.  

       9
00

 год. – старт  на  дистанції  2,5 км, 5  км, 10 км та півмарафон. 

6. Безпека під час проведення Заходу. 

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 

року № 2025 та змін до неї «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших 

спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-

видовищних заходів»  

підготовка спортивних споруд покладається на їх власників. Контроль за підготовкою 

спортивних споруд та забезпечення безпеки при проведенні змагань здійснює робоча 

комісія, яка утворена відповідними обласними державними адміністраціями. Власник 

спортивної споруди не менш, ніж за чотири години до початку змагань, зобов’язаний 

подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань. Невиконання 

вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення надзвичайних 

обставин під час проведення змагань, спонукає до відповідальності, передбаченою 

чинним законодавством України.            

7.  Умови визначення та нагородження переможців та призерів Заходу. 

        Переможці пробігу в кожній віковій групі та на кожній дистанції серед чоловіків, 

жінок та дітей нагороджуються дипломами, медалями та призами, призери пробігу 

нагороджуються дипломами. 

Спеціальними призами нагороджуються найстарший та наймолодший учасник забігу 

(на дистанціях 5 км або 10 км або півмарафон). 

 

 



8. Умови фінансування Заходу та матеріальне забезпечення учасників. 

            Виплата компенсації коштів за харчування 20 суддям, витрати на придбання 

медалей та дипломів, витрати на друк номерів, афіш, витрати на оренду звукового 

обладнання – за рахунок коштів Громадського бюджету Рівного. Інші витрати – за 

рахунок ГО «Рівненський клуб бігу» та партнерів. 

Витрати на проїзд, харчування, добові та проживання учасників за рахунок 

відряджаючої організації або інших джерел, не заборонених чинним законодавством.   

          Учасники пробігу забезпечуються проживанням в спортзалі НВК № 2 «Школа-

ліцей» (мати при собі спальники) – на час проведення пробігу, а за наявності 

попередньої заявки – в готелі за кошти учасників.  

                                                               9. Заявки.           
          При собі необхідно  мати заявку на участь в змаганнях з візою та печаткою 

лікаря про допуск до змагань, та документ, що засвідчує особу. Без правильно 

оформлених заявок учасники до змагань не допускаються. 

         Попередні заявки на участь у пробігу подаються до 28.07.2018 р. на електронну 

пошту rivnerun@gmail.com.  

          Контактна інформація: Сергій Ющишин, президент Rivne Running Club, 

0977775190. 

Дане положення є офіційним викликом на даний Захід. 
 

ЗАЯВКА 

Від________________________________________________________________ 

на участь у ХХХІІ легкоатлетичного  пробігу «Сильні духом – 2018» в м. Рівне 

 

№ 

з/п 

П. І. П. Рік 

народження 

Дистанція Дозвіл 

лікаря 

     
 

                                 Допущено до змагань __________ чоловік 

                                Лікар __________________ 
                                                                                                                      М.П. 

                                Представник команди ___________________ 
                                                                                      М.П. 


