ПОЛОЖЕННЯ
про аматорський забіг

Fast 5
від Runday
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МЕТА
Популяризація здорового способу життя та спортивна мотивація.
ЗАВДАННЯ:
– залучення учасників будь-якого віку та рівня фізичної підготовки до систематичної
рухової активності – бігу та ходьби;
– сприяння розвитку загальних фізичних і спеціальних бігових здібностей завдяки
відкритим тренуванням з фаховими тренерами;
– популяризація Стрийського парку як безпечної та екологічної локації для занять спортом.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО
Загальне керівництво, організація та проведення забігу здійснюється командою
організаторів Runday Lviv.
Консультації в Direct
@runday.lviv в Інстаграмі та @lviv.runday в Фейсбуці.
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ДАТА І ЛОКАЦІЯ
Fast 5 від Runday відбудеться 31 липня 2021 року в м. Львів у Стрийському парку (вхід
з вул. Самчука)
Старт о 9:00. Початок реєстрації учасників - 7:30.
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УЧАСНИКИ
Приєднатися до забігу можуть усі охочі віком від 18 років (до 18 років - у супроводі
дорослих), за умови, що стан їхнього здоров’я дозволяє пройти чи пробігти 5 км.
Кожен учасник добровільно бере участь у забігу, 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 дистанцію забігу.
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ПРОГРАМА ЗАБІГУ
У суботу, 31 липня 2021 року:
7:00 – відкриття стартового містечка.
7:30 – 8:30 реєстрація та видача стартових пакетів учасників.
8:45 – розминка.
8:55 – спільне фото та перфоменс з нагоди 5-річчя Runday.
9:00 – старт.
10:00 – нагородження переможців.
10:15 – святкування 5-річчя Runday.
11:00 – закриття забігу.
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МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Відповідності до «Положення про медичне забезпечення спортивно-масових заходів»,
що затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2008 N 614 до
медичного забезпечення спортивно-масових заходів залучаються кваліфіковані медичні
працівники.
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ВИТРАТИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАБІГУ
Забіг не є комерційним. Захід проводиться за рахунок організаторів та спонсорів, а також
стартових внесків учасників.
Реєстраційний внесок становить:
170 грн при реєстрації з 15.06.2021 по 22.06.2021 для перших 50 учасників.
200 грн при реєстрації з 22.06.2021 по 22.07.2021
300 грн при реєстрації з 22.07.2021 по 28.07.2021
(* Учасники віком понад 60 років реєструються безкоштовно)
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НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ І ПРИЗЕРІВ
Переможці та призери окремо серед чоловіків і жінок визначаються за кращим часом і
нагороджуються призами від спонсорів і партнерів.
Кожен учасник в разі успішного подалання дистанції отримає медаль фінішера.
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УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ТА УЧАСТІ
Учасники змагань допускаються до змагань за умови належної і своєчасної реєстрації на
забіг.
Реєстрація відбувається онлайн на сайті https://runstyle.net.
*Учасники віки понад 60 років повинні повідомити організаторів про свою участь,
використавши будь-який із заявлених контактів.
Відкриття реєстрації — 15 червня 2021 року.
Закриття реєстрації — 28 липня 2021 року.
Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив заявку та сплатив стартовий
внесок.
Для отримання стартового номеру потрібно мати зі собою будь-який документ, що
посвідчує особу, зокрема додаток Дія та пред’явити його організаторам у разі потреби.
Кожен учасник забігу погоджується 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 забігу, доступні організатору змагань, можуть бути використані
організатором змагань як допоміжні документи, що підтверджують точність результатів
змагань і випадки порушення правил змагань.
Це положення є офіційним викликом на змагання.
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МАРШРУТ
Траса забігу на 5 км у Стрийському парку складається із двох однакових відрізків по 2,5 км
з 15 поворотами та розворотом посередині дистанції - усі зміни траєкторії будуть
помарковані салатовими фішками.
Самовільно змінювати дистанцію заборонено.
Мапа забігу додається нижче та буде безпосередньо присутня на старті.
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