04075, м. Київ, вул. Миколи Юнкерова, 47

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНОЇ ПОДІЇ
«Забіг пам’яті Ігоря Брановицького»
(далі – Забіг/Змагання)

І. Організатори та керівники забігу
Організатором Змагання є Громадська організація «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЛІДЕРСТВА»

ІІ. Цілі та завдання події
- Популяризація здорового способу життя серед українського суспільства;
- Вшанування пам’яті українського військового родом з Пущі-Водиці, “кіборга”, учасника війни на
Сході України Ігоря Брановицького
- Залучення громади Пущі-Водиці до занять спортом та культури розвитку фізичного виховання

ІІІ. Дата, час і місце проведення
Офіційна назва події “ Благодійний Забіг пам’яті Ігоря Брановицького”
Дата проведення: 21 квітня 2019 року (неділя)
Час старту: 08:40 (дитячий забіг 400м), 09:00(3км,7км,14км,21км)
Місце старту: Пуща-Водиця, Українська Академія Лідерства (вул.Юнкерова, 47)
Ліміт часу на подолання дистанції: 3 години
Покриття траси : асфальт, лісові дороги
Перекриття доріг за адресами: вул. Максименка 15 - вул. Максименка 88/2; вул. Ременська 1- вул.
Ременська 38 (по можливості)
Туалет є поруч з місцем старту.

IV. Забіги
До участі в заході допускаються спортсмени, військові, волонтери, представники громадських
організацій, фірм, компаній, приватних установ, а також всі бажаючі.
Дистанції : 400 м (для дітей до 10 років), 3 км (ділянка до 3 км), 7 км (одне коло 7 км), 14 км (два
кола 7 км), 21 км (3 кола 7 км для старших 16 років)
Максимальна кількість учасників: 800 осіб.

V. Програма заходу
21 квітня 2019 р.
7:00 – 08:20 - Видача стартових пакетів
8:30 - Розминка
08:40 - Старт на дистанцію 400 м (діти)
08:50 - Фініш 400 м (діти)
9:00 - Старт на дистанції 3, 7, 14, 21 км;
10:00 - Фініш 3 км;
10:30 - Фініш 7 км;
11:00 - Фініш 14 км;
12:00 - Фініш 21 км
12:30 - Нагородження переможців

VІ. Правила проведення заходу
Всі забіги будуть проводитися за правилами Федерації легкої атлетики України, відповідно до
правил Міжнародної федерації IAAF.
На дистанціях заборонений рух на роликах, самокатах, велосипедах та інших колісних транспортах.
Надання медичного супроводу забезпечене Страховою компанією “Універсальна”
Кожен учасник Змагання Документ, що посвідчує особу та страховку (за бажанням) на час
проведення заходу.

VIІ. Призова сітка
Призова сітка визначається організатором у кожній дистанції на розсуд організатора. Усі учасники
змагань, що завершать дистанцію отримують пам'ятні медалі. Переможці та призери пробігу в

абсолютній першості (1-3 місце, чоловіки та жінки окремо) нагороджуються призами.

VIIІ. Реєстрація учасників
Реєстрація учасників проводиться за посиланням:
https://runstyle.net/events/zabig-pam-yati-igorya-branovytskogo/

ІХ. Вартість участі в змаганнях:
Благодійний внесок: 350 грн. (в день старту 400).
Безкоштовна участь для перших 100 зареєстрованих військовослужбовців та ветеранів війни на
Сході України.
Безкоштовна участь для дітей (до 10 років) на дистанції 400 м.

Х. Видача/отримання стартових пакетів
Видача стартових пакетів учасникам буде відбуватись 21 квітня з 7:00 до 08:45 на місці старту .

ХІ. Заключні положення
- Учасники особисто несуть відповідальність за власну безпеку під час участі в заході
- Кожен учасник самостійно долає всю дистанцію і несе повну відповідальність за ризик пов'язаний з
участю в змаганнях
- Стартовий номер повинен бути прикріплений на грудях учасника та бути добре помітним. Під час
подолання всієї дистанції забороняється знімати, складати, закривати номер чи логотип партнера на
ньому.
- Учасник повинен бігти тільки по трасі дистанції, слідуючи розмітці траси
- Учасник повинен дотримуватися вимог організаторів, суддів, контролерів і маршалів, медичних
працівників. В іншому випадку учасник знімається зі змагань.
- Організатори, спонсори, партнери не несуть відповідальності за фізичні травми, пошкодження,
будь-які збитки, які учасник поніс до, під час або після проведення змагань
- Кожен учасник змагань згоден з використанням його імені, фото, відео або аудіо матеріалів з його
участю для рекламної діяльності або в інших цілях організаторами без узгодження з ним і без права
повного або часткового відшкодування в будь-якому вигляді
- Внесок, який є добровільним внеском кожного учасника, є особистим внеском, спрямованим на
організацію, підтримку і розвиток змагань з бігу на довгі дистанції. У разі, якщо учасник не зможе
взяти участь в змаганнях, завершити дистанцію або не вкладеться в встановлений ліміт часу, внесок
не повертається.
- Учасник бере до відома те, що змагання можуть бути скасовані за будь-якої причини, яка не

залежить від організаторів.
- Захід буде проведено за будь-якої погоди
- Своєю участю учасник підтверджує, що ознайомився, зрозумів і погодився з всіма правилами
проведення заходу, порушення яких може призвести до дискваліфікації учасника.
-Зібранні кошти будуть спрямовані на облаштування простору імені Ігоря Брановицького в місті
Києві

Головний суддя змагань - Костянтин Лебедєв
Координатор забігу – Юлія Григорук: +380 97 023 0582; yuliya.hryhoruk@gmail.com
Анастасія Лук’янчук :+380 98 805 2754; alukianchuk@ual.org.ua

ТВОРИМО СЕБЕ – ТВОРИМО УКРАЇНУ!

Кожне завтра розпочинається уже сьогодні…

