
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення Рівненського півмарафону  

«Pokrova Half Marathon 2020» 

  

І. Мета та завдання. 
Рівненський півмарафон «Pokrova Half Marathon 2020» (далі за текстом 

Захід) проводиться з метою: 

- популяризації бігу як найдешевшого та наймасовішого виду спорту; 

- залучення мешканців та гостей міста до занять спортом; 

- популяризації здорового способу життя; 

- святкування Дня захисника України, свята Покрови Пресвятої Богородиці. 

  

ІІ. Організація та керівництво проведенням Заходу. 
Загальне керівництво проведенням Заходу здійснює: департамент 

розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту 

Рівненської обласної державної адміністрації; управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; громадська 

організація «Рівненський клуб бігу» (Rivne Running Club) та комунальний 

заклад «Рівненський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх» Рівненської міської ради.  

Безпосереднє проведення Заходу покладається на ГО «Рівненський клуб 

бігу» (Rivne Running Club). 

 

ІII. Строки і місце проведення. 
Захід проводиться 14 жовтня 2020 року з 08:00 до 13:00 у м. Рівне з 

дотриманням протиепідемічних вимог, за маршрутом: вул. Костромська, вул. 

Льонокомбінатівська, проспект Генерала Безручка, вул. Литовська до 
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перехрестя вулиць Набережної та Кавказької, зі стартом та фінішом в районі 

входу на алею Пагорба Слави. Старт забігу – 09:30.  

 

ІV. Учасники, вимоги до учасників та умови проведення. 

Учасниками забігів на дистанції 21,1 км (2 кола по 10,5 км), 10,5 км (1 

коло) та 2,1 км (коротке коло)  можуть бути рівняни та гості міста без 

обмежень, але у кількості не більше 70 осіб на 21,1 км, 70 осіб на 10,5 км та 70 

осіб на 2,1 км. Реєстрація учасників на дистанції 21,1 км, 10,5 та 2,1 км – до 

14:00 13 жовтня 2020 року через сайт www.runstyle.net, або в день старту – 14 

жовтня з 08:00 до 09:00 на місці старту в офіційному наметі Rivne Running 

Club. 

Кожен учасник може бути оглянутий лікарем та не допущений до участі у 

стартах, у разі загрози шкоди для здоров’я. 

Учасники забігу на 21,1 км, при отриманні стартового пакету, повинні 

надати медичну довідку або страховий поліс. 

Організатори заходу залишають за собою право відмовити у реєстрації 

учаснику забігу,  якщо той своїми висловлюваннями або діями шкодить  іміджу 

та репутації, як самого забігу, так і організації, яка його проводить.    

                               

 

V. Програма Заходу. 
08:00 – 09:00 – реєстрація учасників забігу (за наявності стартових пакетів), 

видача стартових пакетів зареєстрованим учасникам забігу; 

08:00 – 13:00 – робота намету для зберігання речей; 

09:20 – 09:25  – масова розминка учасників забігу; 

09:30 – старт забігу на дистанції 21,1 км та 10,5 км; 

09:40 – старт забігу на дистанції 2,1 км; 

11:30 – відкриття руху транспорту на трасі забігу; 

12:00 – нагородження наймолодшого та найстаршого учасників забігу, який 

особисто подолав будь-яку дистанцію; 

12:05 – нагородження переможців та призерів забігу серед чоловіків та жінок на 

дистанціях  21,1 км, 10,5 км та 2,1 км. 

  

VІ. Безпека та підготовка місць проведення Заходу. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 

№ 2025 та змін до неї «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших 

спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно 

– видовищних заходів» відповідальність за підготовку спортивних споруд та 

дотримання правил безпеки під час проведення змагань покладається на 

директора спортивної бази, керівника територіального відділення Комітету та 

головного суддю змагань. 

Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань 

зобов’язаний подати до робочої комісії акт підготовки спортивної споруди до 

проведення змагань. 



 

 

Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною 

виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою 

відповідальність, передбачену законодавством України. 

 

VІІ. Умови визначення переможців. 
Визначення переможців та призерів Заходу серед учасників забігу 

відбувається за фактом приходу відповідно до пункту №165.24 (правила IAAF) 

серед чоловіків та жінок на дистанції 21,1 км, 10,5 км та 2,1 км. Визначення 

наймолодшого та найстаршого учасників, які особисто подолали одну із 

дистанцій забігу, відбувається відповідно до звірки дат народження по 

офіційним документам. Контроль за дотриманням умов визначення переможців 

та призерів змагань, а також визначення інших почесних нагород покладається 

на суддів Заходу. 

  

VІІІ. Нагородження переможців. 
Переможці та призери Заходу на дистанціях 21,1 км, 10,5 км та 2,1 км у 

чоловіків та жінок нагороджуються призами від спонсорів та кубками. 

Найстарший та наймолодший учасники забігу, які особисто подолали 

дистанцію 21,1 км, 10,5 км або 2,1 км, нагороджуються кубками та призами від 

спонсорів. 

Усі учасники, які успішно подолали одну з дистанцій, отримують 

оригінальні пам’ятні медалі учасника Забігу. 

  

Х. Умови фінансування. 

Виготовлення 210 бігових номерів, оренда подіуму та звукопідсилюючого 

обладнання, компенсація коштів за харчування 30 суддів – за рахунок  КЗ 

«РМЦФЗН «Спорт для всіх». 

Оренда обладнання – за рахунок коштів департаменту розвитку 

адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту 

Рівненської обласної державної адміністрації. 

           Інші витрати на організацію та проведення Заходу – за кошти ГО 

«Рівненський клуб бігу» (Rivne Running Club) та спонсорів Заходу. 

  

  

 

Це положення є офіційним документом для проведення Заходу. 
 


