
                                                        

                 

РЕГЛАМЕНТ 

проведення пробігу «#MRPLRUN 2018»  

з нагоди «240 – ї річниці міста Маріуполь» 

 
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

• Змагання проводяться задля розвитку легкої атлетики у державі і залучення населення, 

першочергово - учнівської молоді,  до регулярних занять легкою атлетикою; 

• Пропаганда здорового і активного  способу життя  серед населення України;  

• Популяризація та пропаганда масових пробігів та занять легкою атлетикою як 

найпростіших форм і найдешевших засобів запобігання хворобам людини та уникнення 

залежності від шкідливих звичок серед населення міста, області, країни; 

• Створення дружніх стосунків та міжнародної  співпраці; 

• Виховання олімпійської ідеї; 

• Святкування Дня міста Маріуполь 240 річниця. 

  

2. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ 

Змагання проводяться вулицями міста Маріуполь!  

Початок змагання о 8.30 гол. 30 вересня 2018 року.  

Старти і фініші забігів відбуватимуться на перехресті проспекту Миру та пр-т Металургів; 

Завершення змагання 30 вересня 2018 року о 19:00 год нагородженням переможців на 

центральній сцені свята.  

Нагородженням призерів та переможців на центральній сцені свята. 

 

3. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

• Загальне керівництво підготовки  і проведення змагання здійснюється виконавчим 

комітетом Маріупольської міською ради, федерацією легкої атлетики Маріуполя! 

• Безпосереднє проведення змагання здійснює орган виконавчої влади у галузі фізичної 

культури та спорту м. Маріуполь, федерація легкої атлетики Маріуполя; 

• Вищезазначені організації виконують підготовчу роботу з організації та проведення 

змагання, прийому та розміщення учасників, ведуть розрахунки з витрат пов’язаних з 

проведенням змагання, забезпечують поточні потреби учасників та офіційних осіб 

змагання. 

 

 

 

4. УЧАСНИКИ ПРОБІГУ 

• Змагання проводяться згідно правил ІААФ. До участі у змаганнях допускаються 

спортсмени з різних куточків України.  

• У змаганнях з особистої першості, згідно з Конституцією ІААФ,  можуть брати участь 

спортсмени-іноземці на загальних умовах. 



• Для участі у змаганнях необхідно мати довідку медичної установи або заявку на участь у 

змаганнях, завірену лікарем. 

• Відповідальність за стан здоров’я учасників змагання несуть медичні установи за місцем 

проживання, які дали дозвіл спортсменам для участі у змаганнях. Кожен спортсмен та 

учасник пробігів стартує на власну відповідальність за свій стан здоров’я та життя на 

момент участі в змаганнях, засвідчуючи це підписом в картці учасника згодою про 

участь. Діти стартують на відповідальність батьків (опікунів) за стан здоров’я та життя 

дитини, що затверджується їхнім підписом про згоду на участь у пробігові (підпис 

ставиться на картці учасника або на письмовій згоді).  

• Чисельний склад учасників обмежений в кількості 240 чоловік на кожен окремий забіг. 

• Протести розглядаються відповідно до Правил ІААФ. 

• Для участі у змаганнях запрошуються юнаки та дівчата 2002 року народження і старші 

спортсмени міст України та інших держав. До участі у шкільному пробігові на дистанції 

1200 м будуть допущені діти 2002-2004 років народження. До сімейного пробігу 

«#ТутВартоБігтиСім’єю» на дистанції 500 м – допускаються діти менше 2005 р.н. До 

участі в головному пробігові на дистанції 2400 метрів допускатимуться любителі бігу 

2001 року народження та старші! Бажаючі приймати участь в головному пробігові які 

меншого віку ніж 2001 р.н. повинні мати письмову згоду батьків на участь у головному 

пробігові.  

• Кожен спортсмен та учасник пробігів стартує на власну відповідальність, засвідчуючи це 

підписом в картці учасника та подаючи медичну довідку про дозвіл на участь у 

спортивних змаганнях, або страховий поліс. 

 

5. ПРОГРАМА ЗМАГАННЯ 30 вересня 2018 року 

      07.00 – 8.30  год. робота секретаріату змагання; 

      08.30 – загальна розминка для всіх бажаючих; 

      08.40 – відкриття стартових коридорів; 

      08.45 –  старт: шкільного пробігу «#MRPLRUN. Молодіжний » - 1200 м 

      09.15 – старт сімейного пробігу «#MRPLRUN. Сімейний » - 500 м. Вік дітей 2005 р. н. 

і менші;                             

       09.30 – старт головногу пробігу - «#MRPLRUN. Дорослий »   біг на дистанції 2400м;  

       10:00 – завершення всіх забігів.       

       19.00 – нагородження  переможців та призерів пробігів на центральній сцені міста! 

       20.00 -22.00 – Святкова концертна програма з нагоди 240 річниці міста Маріуполь! 

 

6. НАГОРОДЖЕННЯ 

• чоловіки та жінки у загальній класифікації «#MRPLRUN»   

 – отримують речові призи, кубки, медалі за 1- 3 місце;  

• учасники пробігів після подолання дистанції 1200 м; 500 м; 2400 м отримують:  диплом за 

участь, солодощі 

• Ліміт учасників на всі три пробіги по 240 чол.  

• В Сімейному пробігові ліміт учасників 240 чоловік незалежно від кількості команд, 

визначення переможців сімейних команд за сумою часу кращих результатів: однієї 

дитини, одного чоловіка та однієї жінки, склад команди обмежений до 7 чоловік! 

 

 

7. ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ 

Витрати щодо матеріального забезпечення спортивного заходу несуть:  

• Маріупольська міська рада; 

• Витрати пов’язані з проїздом, розміщенням та харчуванням за рахунок відряджуючих 

організацій та за власний рахунок;  

• Положення про змагання є офіційним запрошенням відповідним спортивним організаціям 

для участі у змаганнях. 

 

 



8. Термін та умови подання заявок 

• Для реєстрації в пробігах в секретаріаті необхідно мати: документ, що засвідчує особу; 

медичну довідку про допуск до змагання, або страховку та підписаний виняток особистої 

відповідальності за участь у пробігу, отримати стартовий пакет учасника пробігів, в який 

входить:  

� Стартовий номер 

� Чіп учасника 

� Можливість користування камерою схову 

� Пункти гідратації 

� Карта маршруту та гід учасника 

� Музична підтримка на трасі 

� Спеціальні пропозиції від партнерів 

 

• Попередня Інтернет-реєстрація за посиланнями:            

• https://runstyle.net 

• Ліміт учасників на кожен окремий з трьох пробігів - 240 учасників 

• Участь у змаганнях безкоштовна! 

• При неправильному заповненні заявки через помилку учасника, організатор звільняється 

від відповідальності та можливих наслідків; 

• Отримання стартового номеру змагань рівнозначне з прийняттям та визнанням  

положення бігу, згодою на опрацювання особистих даних і використання зображення на 

світлинах учасника для потреб організатора пробігу. 

 

9. Підсумкові протоколи та звіт про змагання 

Підсумкові протоколи змагання можна буде переглянути он-лайн на сайті 

https://runstyle.net 

 

10. Безпека та підготовка місць проведення заходу 

• Безпека та підготовка місць проведення  змагання  здійснюється згідно з міжнародними 

правилами ІААФ. 

• Організатори змагань забезпечують обслуговування змагань працівниками КЗ 

МОЦЕМДМК, Маріупольське відділення поліції ГУНП у Донецькій області, Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Маріуполя, Маріупольський міський сектор У 

ДСНС України у донецькій області. .           

                      

11.Контакти організаторів змагань: 

• Координатор оргкомітету зі спортивних питань: Сергій Панасюк, +380508087224 

maraton_kovel@ukr.net 

Координатор з організаційних питань: Тарас Івасенко, +380675028199, 

taras.ivasenko@gmail.com; 

Координатор з питань он-лайн реєстрації: Юрій Гринів, +380730345830 

support@runstyle.net  

 

12. Проживання учасників 

• Бронювання номерів у готелях самостійне;   

 

Організатор залишає за собою право кінцевої інтерпретації положення. 

Дане положення є офіційним запрошенням на змагання. 


