
Положення 
Про проведення «Viсtoria Gardens Kids Run» 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

 - пропаганда фізичної культури, спорту та здорового способу життя. 

 - популяризація легкоатлетичних пробігів, як найпростішої форми змагальної 

діяльності для усіх любителів бігу, як професійних спортсменів так і аматорів; 

 

 2. ОРГАНІЗАТОРИ ПРОБІГУ 

 ТРК Victoria Gardens  

Компанія з забезпечення таймінгу та організації траси - Runstyle 

 

 3. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 Змагання проводяться 14 вересня (субота) 2019 року на території відкритого 

паркінгу ТРК Victoria Gardens 

Нагородження переможців – у центральному атріумі ТРК Victoria Gardens 

Програма змагань 

 

10.00 урочисте відкриття змагань 

10.30 розминка 

11.00 старт забігу на дистанції 100 м 

Вік 4-5 років Хлопчики 

11:30 Старт забігу на дистанції 100м  

Вік 4-5 років Дівчатка  



12:00 Старт забігу на дистанції 200м  

Вік 6-7 років Хлопчики 

12:30 Старт забігу на дистанції 200м  

Вік 6-7 років Дівчатка 

13:00 Старт забігу на дистанції 400м 

Вік 8-10 років Хлопчики 

13:30 Старт забігу на дистанції 400м 

Вік 8-10 років Дівчатка 

 

 4. ТРАСА ТА ДИСТАНЦІЯ ПРОБІГУ 

 Вимір часу здійснюватиметься за допомогою електронної системи.  

Дистанція пробігу – 100м, 200м, 400м  

Фініш буде розміщений на місці старту, 

Траса буде промаркована, а також на дистанціях 100м 200 м 400м будуть 

встановленні відмітки проходження  дистанції. В організації руху на трасі 

учасникам допомагатимуть волонтери та судді змагань. 

 

 5. УМОВИ УЧАСТІ 

  Обов’язковою умовою участі у змаганнях є заява із особистим підписом, яка 

свідчить про те, що кожен учасник пробігу бере участь у змаганнях з власної 

ініціативи та несе особисту відповідальність. Зразок заяви, учасники зможуть 

отримати під час видачі стартового пакету  



 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.  

 Під час реєстрації у змаганнях кожен учасник повинен мати оригінал або 

копію документу, що засвідчує його особу. Передача стартового номеру іншим 

особам, скорочення встановленого маршруту змагань, а також будь-яке 

порушення правил змагань тягне за собою дискваліфікацію. 

 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.  

 

 6. РЕЄСТРАЦІЯ 

 Кожен учасник змагань повинен зареєструватись для участі у змаганнях 

пройшовши попередню електронну реєстрацію та оплатити стартовий внесок за 

посиланням  

https://runstyle.net/events/victoria-gardens-run/ 

 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. 



Крайній термін подачі заявки для участі в змаганнях – 13 Вересня 2019 

Отримання стартових пакетів відбуватиметься у П’ятницю 13 вересня з 15:00 

до 20:00 Субота 14 Вересня з 8:00 до 10:00  місце видачі ТРК Victoria Gardens 

 

ЛІМІТ УЧАСНИКІВ - 300 ОСІБ! 

 

 7. ОПЛАТА СТАРТОВОГО ВНЕСКУ 

На дистанціях 100м, 200м, 400м стартовий внесок становить: 

- до 25.08.2019 - Безкоштовно 

- 26.08.2019 до 01.09.2019 – 50 грн 

- 2.09.2019 до 8.09.2019 – 100 грн 

- 8.09.2019 до 13.09.2019 -150 грн 

 Стартовий внесок включає в себе: 

- Стартовий пакет; 

 - Нагрудний номер  

 - Харчування після подолання дистанції 

-  Подарунки від організаторів змагання 

- Можливість участі у Розіграші Планшету та фітнес-браслетів Від партнерів 

змагань  

 

8. НАГОРОДЖЕННЯ 

 Усі фінішери дистанції 100 м 200м 400м отримають пам'ятну медаль. 

Нагородження проводитиметься після кожного забігу на окремій сцені до якої 

будуть супроводжувати  волонтери змагань 

 



 

 

 9. 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 власний рахунок 

учасників забігу. 

 

10. 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. 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. 

+380682502200 Віталій Терещенко 

 

 

 


