Положення
Про проведення «Пробіг Друзів 2020»
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
- пропаганда фізичної культури, спорту та здорового способу життя;
- налагодження дружніх стосунків між спортсменами із різних регіонів
України та країн-сусідів;
- популяризація легкоатлетичних пробігів, як найпростішої форми
змагальної діяльності для усіх любителів бігу, як професійних спортсменів
так і аматорів.

2. ОРГАНІЗАТОРИ ПРОБІГУ
Благодійна організація ‘За здорову Богородчанщину’
Gutsul Running Club
Богородчанська районна державна адміністрація
Богородчанська селищна рада
‘Івано-Франківська харчосмакова фабрика ТМ ‘Ксенія’’

3. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Змагання проводяться 26 січня(неділя) 2020 року у селищі Богородчани,
Богородчанського р-н, Івано-Франківської області
Проживання:
Для всіх бажаючих буде можливість безкоштовного розміщення в приміщенні
школи (спортзал). Учасник повинен себе самостійно забезпечити спальником. В
школі є можливість прийняти душ.

4. ПРОГРАМА
П’ятниця- 24.01.2020р.
14:00-18:00 реєстрація учасників та видача стартових пакетів - (школа №1 ,
вулиця Михайла Грушевського, 12, Богородчани, Івано-Франківська область)
Субота- 25.01.2020р.
11.00-18.00 реєстрація учасників та видача стартових пакетів м. ІваноФранківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 146 «Reikartz Парк Готель»

Неділя - 26.01.2020р.
Школа №1 , вулиця Михайла Грушевського, 12, Богородчани, ІваноФранківська область
7:00-9:00 - видача стартових пакетів для дитячих забігів
7:00-10:00 - видача стартових пакетів дист. 3км-16,8км-32км
8:45 - урочисте відкриття змагань
9:00 - розминка для дітей (в приміщенні школи)
9:15 - дитячі забіги на дист. 100м-500м-1км
10:00 - загальна розминка (в приміщенні школи)
10:30 - старт забігу на дистанції 16,8 та 32 км
10:35 - старт забігу на дистанцію 3 км
11.10 нагородження дитячих забігів та дист. 3 км
13:30 нагородження дист. 16,8 км
15:00 нагородження дист. 32 км
До місця старту із Івано-Франківська буде організовано трансфер:

- виїзд о 7:00 від Івано-Франківського коледжу фізичного виховання, вулиця
Гетьмана Мазепи, 135, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область);
- виїзд із Ж/Д вокзалу Івано-Франківська (час відправлення по запитах).
- Більше деталей, щодо трансферу будуть повідомленні на сторінці Facebook.

5. ДИСТАНЦІЇ ЗМАГАНЬ ТА ВІКОВІ ОБМЕЖЕННЯ
УЧАСНИКІВ.
Змагання відкриті для всіх бажаючих відповідного віку, незалежно від статі,
згідно з вимогами організатора.
У легкоатлетичних дистанціях:
- 32км - індивідуально та командно – для учасників віком 18 років і старші;
- 16,8км індивідуально та командно – для учасників віком 15 років і старше;
- 3 км індивідуально та командно для всіх бажаючих;
- 1 км індивідуально для учасників віком 11-14 років;
- 500м індивідуально для учасників віком 8-10 років;
- 100м індивідуально для учасників віком 1-7 років;
Вік учасників змагань визначається станом на 26 січня 2020року

6. МАРШРУТИ І ТРАСА ПРОБІГУ
Старт і фініш усіх дистанцій проводиться в одному місці біля
Богородчанської школи №1 (вулиця Михайла Грушевського 12,
Богородчани, Івано-Франківська область)
Маршрути пробігу : Дитячі забіги(100м, 500м, 1км) селище Богородчани вул. М. Грушевського та прилеглі вулиці.
3 км селище Богородчани - вул. М. Грушевського, вул. Миру, вул.
Могильницька, вул. 550-річчя Богородчан.
16,8 км - селище Богородчани (ЗОШ #1) - с. Старі Богородчани - с.Саджава - с.
Глибівка - с. Підгір'я - селище Богородчани (ЗОШ #1)
32 км - селище Богородчани (ЗОШ #1) - с. Старі Богородчани - с.Саджава - с.
Глибівка - с. Глибоке - с. Хмелівка- хутір Рубань - с . Росільна - Підгір'я - селище
Богородчани (ЗОШ #1)

Траса буде промаркована, а також на дистанціях 16,8км та 32км будуть
встановленні відмітки проходження дистанції в кілометрах.
Пункти харчування: (вода, гарячі напої)
- дист. 16,8км – 5,3км, 10км, 13км
- дист. 32км – 5,3км, 10км, 16км, 21км, 25км, 28км.
В організації руху на трасі учасникам допомагатимуть волонтери, судді змагань,
медичний персонал, супровід поліції.
Покриття траси: 70%-асфальт та 30% -ґрунтова та кам’яна дорога.

7. УМОВИ ДОПУСКУ ДО ЗМАГАНЬ
Допуск 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)
- рекомендовано мати медичну довідку або медичну страховку на час
проведення змагань.
- обов’язковою умовою участі у змаганнях є заява із особистим підписом, який
свідчить про те, що кожен учасник пробігу бере участь у змаганнях на власну
відповідальність. Зразок заяви, учасники зможуть отримати під час видачі
стартового пакету або скачати за посиланням в розділі «реєстрація»
Учасники змагань повинні виконувати вказівки осіб (судді, волонтери), що діють
від імені Організаторів змагань. Під час руху по трасі змагань учасникам
забороняється використовувати будь-які транспортні засоби. Забороняється
участь у змаганнях під впливом алкоголю та наркотичних та психотропних
речовин.
Передача стартового номеру іншим особам, скорочення встановленого маршруту
змагань, а також будь-яке порушення правил змагань тягне за собою
дискваліфікацію.
Регламентований час на подолання дистанції на 16,8 кілометрів– 2 год. 30хв.
Регламентований час на подолання дистанції на 32 кілометри– 5 год.
Учасники які не зможуть подолати дистанцію у регламентований час повинні
зняти нагрудний номер та залишити трасу пробігу.
Гардероб та місце зберігання одягу будуть розміщені у приміщенні школи.
Організатор не несе відповідальності за зберігання цінних речей учасників.
Учасники висловлюють свою згоду на використання їхніх особистих даних для
потреб заходу та на використання їх фото та відео зображень в інформаційних
джерелах.
Особисті
дані
учасників
в
жодному
випадку
не
використовуватимуться в інших цілях та не передаватимуться стороннім
особам/організаціям.

8. РЕЄСТРАЦІЯ
Кожен учасник змагань повинен зареєструватись для участі у змаганнях
пройшовши попередню електронну реєстрацію та оплатити стартовий внесок за
посиланням https://runstyle.net/events/probig-druziv-2020/

Прийом додаткових заявок, реєстрація учасників, видача стартових номерів буде
відбуватися:
П’ятниця- 24.01.2020р.
14:00-18:00 - (школа №1 , вулиця Михайла Грушевського, 12, Богородчани,
Івано-Франківська область)
Субота- 25.01.2020р.
11.00-18.00 м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 146 «Reikartz Парк
Готель»
Остаточною заявкою для участі у змаганнях вважається: попередня реєстрація,
оплата стартового внеску, медична довідка та заява учасника пробігу із
особистим підписом.
Роздрукувати ОБОВ’ЯЗКОВУ для допуску до змагань заяву про особисту
відповідальність можна на сайті реєстрації платформи після оплати стартового
внеску, або на місці при видачі стартового пакету.
Крайній термін подачі електронної заявки для участі в змаганнях – 23
січня(четвер) до 21:00
24-25 січня (п’ятниця-субота) реєстрація при видачі стартового пакету.
З 1січня 2020р - послуга перереєстрації на іншу особу або зміна дистанції
платна. Вартість послуги складає 100 грн. Перереєстрація можлива не пізніше
23 січня 2020 року (включно)
ЛІМІТ УЧАСНИКІВ - 1200 ОСІБ!

10. ПІЛЬГОВІ КАТЕГОРІЇ
Пільгова реєстрація передбачена для таких категорій громадян України:
- Учасників АТО
- Для пенсіонерів (жінок віком від 55років та чоловіків віком від 60років)
- Особам з інвалідністю

11. ОПЛАТА СТАРТОВОГО ВНЕСКУ
На дистанціях 16,8км та 32 км стартовий внесок становить:

- до 28.02.2019р - 200 гривень, - з 01.03. - 30.11.2019р - 300 гривень.
- з 01.12. - 31.12.2019р - 400 гривень.
- з 01.01. - 25.01.2020р - 500 гривень.
- Дистанція 3 км - безкоштовно
- Дистанція 1 км - безкоштовно
- Дистанція 500м - безкоштовно
- Дистанція 100м - безкоштовно
Стартовий пакет (16,8км та 32км) включає в себе:
- Нагрудний номер, чіп для фіксації результату, хронометраж.
- Пункти харчування на дистанції;
- Харчування після подолання дистанції (гаряча їжа)

12. НАГОРОДЖЕННЯ
Усі фінішери дистанцій 3км, 16,8км, 32км та дитячі забіги які пройшли
електронну реєстрацію та оплатили стартовий внесок до 10 січня
2020р(включно) гарантовано отримають пам'ятну медаль.
Переможці та призери пробігу на дистанціях 16,8 та 32 кілометри в абсолютній
першості 1-6 місце, чоловіки та жінки отримають фінансові нагороди.
В командних змаганнях на 16,8 км ( І-ше, ІІ-ге, ІІІ-тє місце) нагороджуються
цінними призами.
Наймасовіша корпоративна команда нагороджуються речовими призами.
Наймасовіша спортивна організація нагороджуються речовими призами.
Переможці та призери на 32км та 16,8км у вікових категоріях ( І-ше, ІІ-ге, ІІІ-тє
місце) нагороджуються фінансовими або речовими призами.
Спортсмени які посіли призові місця (1-6 місце ) в абсолютній першості, не
нагороджуватимуться у вікових категоріях!
Вік учасника у віковій категорії рахуватиметься від дня проведення змагань (26
січня 2020 року)

Вікові категорії:
Чоловіки: Ч до 20, Ч 20-29, Ч 30-39, Ч 40-49, Ч 50-59, Ч 60 і старші
Жінки: Ж до-20, Ж 20-29, Ж 30-39, Ж 40-49, Ж 50-59, Ж 60 і старші

13. ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ
Витрати пов’язані з організацією, підготовкою та проведенням змагань,
нагородження переможців та призерів – за кошти організаторів пробігу,
спонсорів, партнерів та стартових внесків учасників. Витрати пов’язані з
приїздом, розміщенням та харчуванням учасників змагань за рахунок
відряджуючих організацій та за власний рахунок.

14. КІНЦЕВА ПОСТАНОВА
Організатори змагань забезпечують медичне обслуговування учасників під час
змагань (лікар на старті та фініші), супровід каретою швидкої допомоги та
автомобілем Поліції на трасі змагань. Організатор має право вносити зміни до
положення про змагання. Остаточний варіант положення про змагання буде
оприлюднений 16.01.2020 року. Організатор може вносити зміни до Положення.
У питаннях, що не були вказані у даному Положенні рішення прийматиме
Організатор змагань.
Дане положення є офіційним запрошенням на змагання.
За додатковою інформацією звертайтесь за ном. тел.
+380669710806 Прошак Ярина (організація проживання, культурних подій та
партнерство)
+380950750661 Володимир Юрчук (спортивні питання)
+380987717582 Оксана Юрчук (реєстрація)

