ПОЛОЖЕННЯ
Про проведення 5 - кілометрового пробігу «ЗДОРОВИЙ ЛІКАР – ЗДОРОВА
НАЦІЯ 2019»
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;
- відзначення Дня Медичного працівника 2019.
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2. ОРГАНІЗАТОРИ ПРОБІГУ
Організаторами змагань є: Українське Лікарське Товариство у Львові.
Співорганізатори:
Департамент охорони здоров’я ЛОДА,
Управління охорони здоров’я ЛМР,
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Асоціація медсестер Львівської області
3. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Змагання проводяться 15 червня 2019 року. Початок заходу о 9.00.
Місце проведення: Стрийський парк (м.Львів, вул. Уласа Самчука, 8).
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4. ТРАСА ТА ДИСТАНЦІЯ ПРОБІГУ
Під час забігу здійснюється хронометраж.
Дистанція пробігу:
Дорослі 2,0 км та 5,0 км;
Діти до 6 років – 100 м.,
Діти віком від 7 до 14 років – 500м.
Старт, фініш забігу та маршрут пролягатиме доріжками Стрийського парку у Львові.
Траса буде промаркована. В організації руху на трасі учасникам допомагатимуть
волонтери та судді змагань. У програмі змагань будуть додаткові забіги: для
дорослих, для дітей та благодійні акції.
5. УМОВИ УЧАСТІ
Це свято в першу чергу для медиків які хочуть бути здоровими і зробити
здоровими своїх пацієнтів. Своїм прикладом лікарі різного віку і направленості
покажуть усьому українському народові, що бути здоровим потрібно кожному у нашій
країні! Обов’язковою умовою участі у змаганнях є задовільний стан здоров’я та заява
із особистим підписом та/або підписом одного з батьків (опікунів) дитини-учасника,
який свідчить про те, що кожен учасник пробігу бере участь у змаганнях на власну
відповідальність, а діти - на відповідальність одного з батьків дитини-учасника.
Допуск учасників до змагань здійснюється за наявності документів, що надаються до
організаційної комісії при отриманні стартового пакета учасника: – Посвідчення
особи, що підтверджує особу та вік учасника (обов’язково для всіх учасників). Для
учасників змагань у віці 14 років і молодше, підтвердження віку здійснюють батьки,
або уповноважені супроводжуючі особи (тренер, викладач і т.д.). До участі в дитячих
забігах долучаються діти за наступних вікових категорій: 100 м – до 6 років включно;
500 м – від 7 до 14 років включно. Вік учасника визначається на дату проведення
забігу на підставі наданих документів: 15 червня 2019 р. 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 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 – 60 хв. Учасники які
не зможуть подолати дистанцію у регламентований час повинні зняти нагрудний
номер та залишити трасу пробігу. 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. Змагання проводяться згідно правил встановлених при
проведенні легкоатлетичних змагань Федерацією легкої атлетики України (ФЛАУ) та
IAAF.
6. РЕЄСТРАЦІЯ
Кожен учасник змагань повинен зареєструватись для участі у змаганнях
пройшовши попередню електронну реєстрацію на сайті:
https://runstyle.net
або у Секретаріаті змагань, що працюватиме 14 червня 2019 року з 12.00 до 17.00 за
адресою: м. Львів, вул. Кармелюка, 3.
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Видача стартових номерів:
14 червня 2019 року з 12.00 до 17.00 в Секретаріаті змагань (м. Львів, вул.
Кармелюка, 3)
15 червня з 9.00 до 9.30 в місці проведення змагань (м. Львів, Стрийський парк).
Для отримання стартового номеру необхідно мати при собі документ, що
посвідчує особу. Для учасників на дистанцію 5 км необхідно мати медичну довідку.
Остаточною заявкою для участі у змаганнях вважається: попередня реєстрація та
заява учасника пробігу із особистим підписом або підписом одного з батьків дитиниучасника. Безпосередньо перед проведенням забігу учасникам змагань буде
проводитись вимірювання АТ та пульсу.
7. ОПЛАТА СТАРТОВОГО ВНЕСКУ
Реєстраційний внесок становить 100 грн.
Реквізити:
Приват Банк:
5168 7573 9821 1450 Ференц Марта
або
Українське Лікарське Товариство у Львові
ЄДРПОУ 20819587, МФО 325365, Р/р 26005010189 в ЦФ ПАТ «Кредобанк» у Львові,
неприбуткова організація. Призначення платежу: на виконання статутної діяльності.
Адреса: 79010, м.Львів, вул. Кармелюка, 3. Тел/факс: (032) 2769798
Для дітей, пенсіонерів, учасників АТО, медичних працівників участь у змаганнях
БЕЗКОШТОВНА.
8. НАГОРОДЖЕННЯ
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 медалями, грамотами та речовими призами.
Переможці та призери у вікових категоріях (І-ше, ІІ-ге, ІІІ-тє місце) нагороджуються
Грамотами та речовими призами. Вікові категорії: дорослі, діти віком до 7 років, діти
віком від 8 до 14 років. Окремо нагороджуватимуться категорії: Наймолодший
учасник пробігу, найстарший учасник пробігу, найспортивніша родина,

найспортивніший колектив. Вік учасника у віковій категорії рахуватиметься від дня
проведення змагань (15 червня 2019 року). Для участі в номінаціях “найспортивніша
родина”, “найспортивніший колектив” необхідна попередня реєстрація. По
завершенні змагань для усіх учасників змагань буде проведена лотерея згідно
реєстраційних номерів.
9. ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ
Витрати пов’язані з організацією, підготовкою та проведенням змагань,
нагородження переможців та призерів – за кошти організаторів пробігу. Витрати
пов’язані з приїздом, розміщенням та харчуванням учасників змагань за рахунок
відряджуючих організацій та за власний рахунок.
10. ОСОБИСТІ ДАНІ
Кожен учасник змагань згоден на використання його особистих даних, фото, відео
або аудіо - матеріалів з його участю і без узгодження з ним, для реклами заходу без
будь-якої компенсації з боку організатора змагань. Всі фото - та відеоматеріали
змагань, доступні організатору змагань, можуть бути використані організатором
змагань як допоміжні документи, що підтверджують точність результатів змагань і
випадки порушення правил змагань.
11.КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Організатори змагань забезпечують медичне обслуговування учасників під час
змагань, чергування карети швидкої допомоги в місці проведення змагань.
Організатор має право вносити зміни до положення про змагання. Остаточний
варіант положення про змагання буде оприлюднений до 14.06.2019 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.

