Регламент «Lady IF Run» м. Івано-Франківськ, 08.03.2021

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
1.1. Аматорський забіг «Lady IF Run» проводиться з метою:
- збору коштів для придбання спортивного інвентарю KIT
ATHLETICS FOR KIDS Polanik для безкоштовних дитячих
занять;
- популяризації здорового способу життя та залучення
населення до систематичних занять фізичною культурою і
спортом;
- залучення жінок до занять фізичною культурою та спортом;
- розвитку масового спорту в Україні, популяризації
любительського бігу.
2. МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
2.1. День і час проведення змагань: 8 березня 2021 р. з 11:00 год. до
12:00 год.;
2.2. Місце старту- міське озеро (станція прокату човнів).
2.3. Дистанції:
- 3 км (1 коло) — жіночий забіг «Lady IF Run»;
- 300 м (1 коло) — дитячий забіг «Little Lady Run»
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ
3.1 Run IF Community - спортивна спільнота заснована Майстром
спорту України міжнародного класу, чемпіонкою світу та Європи,
неодноразовою рекордсменкою Європи легкої атлетики серед юніорів,
учасницею XXVIII Олімпійських ігор Нелею Непорадною.
3.2. Sombra - компанія - розробник програмного забезпечення з
локальними офісами в містах: Івано-Франківськ та Львів.

4. УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙ ТА ВИМОГИ ДО
УЧАСНИКІВ
4.1. До участі в забігу на дистанції 3000 м. допускаються всі
бажаючі, віковий ліміт відсутній.
Завданням учасника є проходження самотужки обраної дистанції.
При проходженні дистанції заборонено користування будь-якими
додатковими засобами пересування.
4.2. До участі у забігу на дистанції 300 м. допускаються всі
бажаючі від 6 до 11 років, які не мають протипоказань за станом здоров'я
для участі в даному забігу.
4.3. Відповідальність за неповнолітніх учасників змагань несуть
батьки/опікуни в рамках цивільно-правового законодавства України.
4.4. Організатор має право зняти учасника зі змагань у будь-який
час за своїм розсудом.
5. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 8 березня 2021 р.
09:00 - Відкриття стартового містечка, видача стартових номерів приміщення Спортклуб «Альбатрос», міське Озеро, станція прокату
човнів;
10:30 - Старт забігу «Little Lady Run»;
11:00 - Старт дистанцій 3000 м (біг та скандинавська ходьба);
11:45 - Розіграш подарунків від партнерів;
12:00 - Закриття заходу.
6. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ
6.1. Реєстрація учасників буде відкрита з 03.02.2021 р. по
07.03.2021 р. (включно).
Реєстраційний внесок - 200 грн.
До пакету учасника входять:
● стартовий номер учасника змагань;
● смачні подарунки від наших партнерів;
● розіграш призів від спонсорів;
6.2 Реєстрація дитячого забігу - безкоштовна.
Усі учасники отримають стартові номери та цінні подарунки від
партнерів.
7. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ

Переможці змагань не визначаються.
Організаторами та спонсорами змагань можуть бути засновані
додаткові призи для різних категорій учасників.
8. БЕЗПЕКА І ЗДОРОВ’Я УЧАСНИКІВ
Кожний учасник несе особисту відповідальність за свій фізичний
стан, визначає ризики для власного здоров’я під час та після закінчення
забігу.
Прохання
дотримуватися
індивідуального
захисту
рекомендованого МОЗ.
9.КАМЕРА СХОВУ
При бажанні, учасник може залишити особисті речі в камері схову.
Камера схову буде розміщена на території старту. Організатори
забезпечують максимальну безпеку, але відповідальності за цілісність
особистих речей учасників, які знаходяться в камері схову, не несуть.
10.ВИТРАТИ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЮ ЗМАГАНЬ
Захід проводиться за рахунок залучення спонсорів та партнерів.
11.ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
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 організаторів
змагань.
12. ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ!
КОНТАКТИ
тел.: +38 095 193 31 29 – Неля

