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РЕГЛАМЕНТ 

проведення забігу «ElIT Run 404» 

 

1. Дата, час, місце проведення. 

Дата: 02.05.2020; 

Час: 09:00-14:00; 

Місце: м. Суми, альтанка. 

 

2. Мета змагань «ElIT Run 404» (далі – Змагання) проводяться з метою: 

• популяризації та пропагандибіговихмасовихзаходіввУкраїні; 

• пропагандиздорового способу життя; 

• розвиткувитривалостіуспортсменів; 

• розвиткумасового спорту; 

• встановленняміжнароднихдружніхзв'язків; 

• стимулювання росту спортивнихдосягнень у широкихмасахнаселенняУкраїни. 

 

3. Організатори, патронат, спонсори 

Організаторами змагань виступає компанія Race Project. Для проведення забігу також 

можливе залучення спонсорів. 

 

4. Базові правила проведення Змагання 

Організатор змагань залишає за собою право вносити зміни в программу змагань. 



Організатор змагань гарантує проведення змагань за будь-яких погодних умов. 

4.1 Базові правила: 

• Організатор змагань залишає за собою право скасувати змагання (до/або/під час 

проведення) через форс-мажорні обставини; 

4.2 Здоров'я. 

• Кожен учасник змагань добровільно бере участь у змаганнях, визнаючи всі ймовірні 

ризики для власного здоров'я під час і після їх закінчення; 

• Кожен учасник змагань бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний стан 

і здатність завершити обрану дистанцію змагань; 

• Організатор змагань не несе відповідальності за фізичні травми, ушкодження 

погіршення фізичного стану, які учасник змагань поніс під час проведення змагань; 

• Організатор змагань не несе відповідальності за погіршення фізичного стану учасника 

змагань після проведення змагань; 

• Організатор змагань не несе відповідальності за будь-які збитки (втрату/або 

пошкодження особистих речей), які учасник змагань поніс під час проведення змагань; 

• Організатор змагань не несе відповідальності за будь-які збитки, пошкодження або 

іншу шкоду, завдану під час змагань учасниками або глядачами змагань. 

 

5. Витрати по організації та проведенню змагань 

Захід проводиться за рахунок залучення спонсорів та партнер,  а також за рахунок 

стартових внесків самих учасників. 

Витрати по проїзду, розміщення та харчування несуть організації, що відряджають 

учасників або самі учасники. 

 

6. Дистанції змагань, стартові пакети та вікові обмеження учасників 

6.1. Дистанції 

Змагання відкриті для всіх бажаючих відповідного віку, незалежно від статі, згідно з 

вимогами організатора: 

10 км – від 16 років; 

4004 м – від 10 років; 



6.2. Стартові пакети 

На дистанції 4004 м та 10 км стартовий пакет включає: 

- електронний чіп; 

- стартовий номер; 

- шпильки для кріплення номеру; 

- харчування по дистанції і на фініші; 

- користування камерою схову; 

- смс з результатом; 

6.3. Вартість стартових пакетів на обох дистанціях: 

01.12-31.01 – 349 грн 

01.02-31.03 – 399 грн 

01.04-30.04 – 449 грн 

 

7. Програма заходу 

Видача стартових номерів для учасників проводитиметься в день змагань 02.05.2020, на 

місці старту з 07:00-09:30. 

10:00 – загальний старт учасників; 

12:00 – нагородження переможців та призерів змагань; 

Робота камер схову: з 07:00 до 12:00 

У разі зміни часу старту про це буде повідомлено на офіційному сайті не пізніше тижня 

до старту; 

 

8. Умови допуску до змагань 

Допуск учасників до змагань здійснюється за наявності документів, що надаються до 

мандатної комісії при отриманні стартового пакета учасника: 

- роздрукований та підписаний стартовий лист; 

- посвідчення особи, що підтверджує вік учасника (обов'язково для всіхучасників); 

 

9. Маршрути і траса 

Траса змагань прокладена по цетральній вулиці міста. 



Покриттятраси: 97% - асфальт, 3 % - тротуарна плитка 

Старт і фініш дистанцій проводиться в одному місці 

 

10. Реєстрація на змагання 

Учасники допускаються до змагань за умови належної і своєчасної реєстрації на 

змагання. 

Реєстрація можлива в режимі on-line на сайті організатора змагань: https://runstyle.net/ 

Електронна реєстрація учасників буде відкрита з 01.12.2019 року по 30.04.2020 року. 

Реєстрація в день проведення забігу проводитись не буде. 

Організатор змагань має право призупинити або повністю закрити реєстрацію без 

попередження в разі досягнення ліміту учасників. Учасник вважається зареєстрованим, 

якщо він заповнив заявку та оплатив стартовий внесок. 

Реєстраційний внесок, сплачений учасником змагань, не підлягає поверненню ні за яких 

обставин, наприклад: якщо учасник змагань не може взяти участь у змаганнях, 

завершити обрану дистанцію, не вкладеться у встановлений ліміт часу, а так само, якщо 

учасник дискваліфікований, або змагання скасовані через форс-мажорні обставини і т.д. 

Реєстрація учасника анулюється, якщо під час реєстрації ним були надані неточні та/або 

помилкові дані. 

Реєстрація, що оплачена не може бути відмінена але може бути змінена на іншу особу до 

01.04.2020 року за додаткову плату – 100 грн. 

 

11. Особисті дані 

Кожен учасник змагань згоден на використання його особистих даних, фото-, відео- або 

аудіоматеріалів 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. 

 

12. Результати та їх облік 



Захід обслуговується: 

 

• Електронною системою хронометражу; 

Оргкомітет Змагання не гарантує отримання особистого результату кожним учасником у 

таких випадках: 

• Учасник неправильно прикріпив чіп; 

• Учасник стартовав або фінішував з чужим чіпом; 

• Стартовий номер порваний, зім'ятий і т.п.; 

• Втрати чіпу. 

Під час подолання всієї дистанції стартовий номер та чіп повинен бути в такому вигляді, 

в якому він був виданий. Суворо заборонено знімати, закривати і пошкоджувати його 

(підрізати, згинати іт.п.). 

Організатор змагань повинен розмістити на сайті попередній протокол змагань не 

пізніше 2 днів після проведення змагань на сайті: https://runstyle.net/ 

Учасники змагань можуть оскаржити попередні результати протягом 5 календарних днів 

після публікації попередніх результатів змагань по електронній пошті організатора 

змагань: runningclub@ukr.net 

 По закінченню цього терміну попередні результати змагань (зі змінами, якщо потрібно) 

вважаються остаточними. 

13. Ліміт часу 

На дистанції 4004 м. ліміт часу складає 50хв. 

На дистанції 10км. ліміт часу складає 1 година 30 хв. 

 

14. Пункти харчування та гідратації 

Пункти харчування та гідратації розміщені кожні 5 км. На пунктах доступна вода. 

 

15. Визначення переможців та призерів 

Визначення переможців та призерів Змагання серед легкоатлетів відбувається за фактом 

прибування на фініш. 



 

16. Нагородження. 

Кожен учасник отримає медаль фінішера якщо подолав її у дозволений регламентом час. 

Переможці нагороджуються дипломами, кубками та подарунками від спонсорів (якщо 

вони є). 

 

17. Протести і претензії. Терміниподачіпротестів і претензій 

Учасник має право подати протест або претензію, які розглядаються суддівською 

колегією, до складу якої входять: головний суддя, та організатор змагань, але не пізніше 

ніж 15 хвилин після закінчення змагань. 

 

18. Дискваліфікація 

Суддівська колегія залишає за собою право дискваліфікувати учасника у разі, якщо: 

• Учасник біг  підзареєстрованим номером іншого учасника; 

• Учасник скоротив дистанцію; 

• Учасник використовував підручний засіб пересування (велосипед, самокат, авто 

засіб для пересування та ін.); 

• Учасник почав забіг до офіційного старту; 

• Учасник почав забіг не з зони старту; 

• Учасникбіг без офіційного номера Змагання; 

• Учасник проявив неспортивну поведінку. 

 

 

 

Дане Положення є офіційним запрошенням на змагання. 

Оргкомітет 

 

 

 

 


