ПОГОДЖЕНО керівник
ГО “Біговий клуб Нелі Непорадної”
_________________ Н.І. Непорадна

РЕГЛАМЕНТ
легкоатлетичного пробігу «ПЕРЕДНОВОРІЧНИЙ
ЗАБІГ»
на 3 км. та 9 км.

Івано-Франківськ, Україна, 2021
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1. ЦІЛІ ЗМАГАНЬ
1.1. Легкоатлетичний пробіг «Передноворічний забіг» на 3 км., та 9 км. (надалі –
Змагання / Захід) проводиться з метою:
● популяризація здорового способу життя, розширення мережі бігунів-любителів,
об’єднання різних спортивних спільнот Івано-Франківська та розширення дружніх
зв’язків між ними;
● Розвиток масового спорту в Івано-Франківську та Україні.
2. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ
2.1. Організатор заходу: ГО “Біговий клуб Нелі Непорадної”.
2.2. Проведення змагань здійснює: ГО “Біговий клуб Нелі Непорадної”.
2.3. Оргкомітет:
● ГО “Біговий клуб Нелі Непорадної”

3. МІСЦЕ, ЧАС ТА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
3.1. День і час проведення змагань: 26 грудня 2021 р. з 17:00 до 21:00 год.
3.2. Місце старту змагань – м. Івано-Франківськ, Міське озеро, станція прокату
човнів.
3.3. Старт і фініш усіх дистанцій проводиться в одному місці.
3.4. Розклад* (можливі зміни):
16:30 - відкриття стартового містечка, видача стартових номерів та початок
роботи камер схову;
17:50 – розминка загальна;
18:00 – загальний старт на 3 км. та 9 км.;
19:30 – закриття траси, нагородження переможців та призерів забігів на 3
км. та 9 км., лотерея за стартовими номерами учасників змагань;
20:00 - закриття стартового містечка.
4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
4.1. До участі у забігу на дистанцію 3 км, допускаються всі бажаючі від 14 років і
старші. На дистанцію 9 км. допускаються всі бажаючі від 18 років і старші, які не
мають протипоказань за станом здоров'я для участі в даному забігу. За письмовою
заявою батьків чи тренерів, можуть бути допущені і молодші учасники на дистанції.
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4.2. Вік учасника визначається кількістю повних років станом на 26 грудня 2021
року.
4.3. Кожен учасник змагань добровільно бере участь у змаганнях, визнаючи всі
ймовірні ризики для власного здоров’я до, під час і після їх закінчення.
4.4. Кожен учасник змагань бере на себе особисту відповідальність за свій
фізичний стан і здатність завершити дистанцію змагань.
5. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ
5.1. Реєстрація учасників відбуватиметься в період з 08 грудня 2021 року по 25
грудня 2021 року виключно на сайті https://runstyle.net/.
5.1.1. Реєстрація учасників 25 грудня 2021 року та в день заходу 26 грудня 2021
відбуватиметься протягом часу видачі стартових пакетів на місці старту за
наявності вільних слотів для участі.
5.2. У разі виникнення питань щодо реєстрації, прохання звертатись на електронну
адресу runifcommunity2@gmail.com.
5.3. Для реєстрації необхідно:
5.3.1. Ознайомитись з Положенням/Регламентом про проведення забігу;
5.3.2. Зареєструватися та оплатити стартовий внесок на відповідний забіг на сайті
https://runstyle.net/;
5.3.3. На електронну адресу, вказану учасником при реєстрації, буде надіслано
лист - підтвердження зі стартовим номером.
5.3.4. Учаснику необхідно прочитати лист та підтвердити ознайомлення з відмовою
від претензій;
5.4 Сплатити реєстраційний внесок впродовж 24 години з моменту реєстрації на
сайті. За несплату реєстрації, стартовий номер буде скасовано.
6. ВИДАЧА СТАРТОВИХ НОМЕРІВ
6.1. Видача стартових номерів учасників відбудеться 26 грудня 2021 року з 16:30
до 17:50 год. за адресою: Міське озеро, станція прокату човнів.
6.2. Для отримання стартового пакету необхідно:
6.2.1 пред’явити посвідчення особистості (паспорт, водійські права, документи
через додаток «Дія»);
6.2.2. пред’явити стартовий лист учасника (роздрукований, або у електронному
вигляді);
6.2.3. надати підписану угоду-відмову від претензій, згоду на обробку
персональних даних (зразок додається).
6.3. Стартовий пакет учасника видається виключно особисто його власнику за
наявністю документа, що посвідчує особу.
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6.4 В «стартовий пакет» учасника на дистанціях 3 км. та 9 км. включені:
 стартовий номер учасника змагань;
 електронний хронометраж;
 медаль учасника змагань (видається на фініші);
 можливість скористатися камерою схову
 круті знімки від найкращих фотографів;
 подарунки від спонсорів;
 неймовірна атмосфера змагань.
6.5. По завершенні Заходу серед усіх учасників змагань по стартовим
номерам буде проходити лотерея з цінними призами.
7. РЕЄСТРАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
7.1. Попередні результати будуть доступні на сайті https://runstyle.net/.
7.2. Остаточні результати будуть опубліковані на сайті заходу не пізніше ніж через
24 години після закінчення змагань.
8. ПРОТЕСТИ І ПРЕТЕНЗІЇ
8.1. Протести.
8.1.1. Учасник має право подати протест, що впливає на призове місце в
абсолютній першості, в день заходу, протягом 30 хвилин після оголошення
попередніх результатів.
8.1.2. Протест приймається лише після сплати у розмірі 200 грн. У разі
задоволення протесту, кошти повертаються. У разі відхилення протесту, кошти не
повертаються.
8.2. Претензії.
8.2.1. Учасник має право подати претензію протягом 3 (трьох) днів після закінчення
заходу.
Претензії
відправляються
на
електронну
адресу
runifcommunity2@gmail.com. При подачі претензії необхідно вказати наступні дані:
прізвище та ім'я (анонімні звернення не розглядаються); суть претензії, в чому
полягає претензія; підстави для претензії (фотографії, особистий секундомір,
суб'єктивна думка та ін.).
8.2.2. Комісія у строк 48 години, з моменту отримання претензії, готує офіційну
відповідь, яка направляється на електронну адресу, з якої була подана претензія.
8.2.3. Приймаються претензії виключно тільки ті, які не можуть вплинути на
результати змагань.
8.2.4. Претензії та протести приймаються тільки від учасників.
9. НАГОРОДЖЕННЯ
9.1. Дистанції 3 км. та 9 км.:
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9.1.1. Чоловіки - абсолютна категорія, 1 – 3 місце – подарунки від партнерів.
9.1.2. Жінки - абсолютна категорія, 1 – 3 місце – подарунки від партнерів.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
10.1. Усі зареєстровані учасники змагань самостійно несуть відповідальність за
власне життя та здоров’я. При отриманні стартового пакету, учасник зобов'язаний
підписати заяву, відповідно до якої він повністю знімає відповідальність з
організаторів за свій фізичний стан до змагань, за можливий збиток здоров'ю,
отриманий під час змагань, а також за стан здоров'я після змагань (зразок
додається). Медичне обслуговування в процесі змагань здійснює чергова бригада
медичної допомоги, яку забезпечує Організатор.
10.2. Медичну допомогу можна буде отримати при необхідності на фініші дистанції.
Учасник, що потребує допомоги може звернутися безпосередньо або через
волонтерів або організаторів.
10.3. Зняття з дистанції може здійснювати медичний персонал, організатори, судді
за потреби (якщо учасник заважає іншим учасникам в проходженні дистанції і
порушує правила забігу).
10.4. Учасники зобов'язані дотримуватися Правил дорожнього руху України і
особисто несуть відповідальність за власну безпеку під час участі у заході.
10.5. Кожен учасник самостійно долає всю дистанцію і несе повну відповідальність
за ризик пов'язаний з участю у змаганнях.
10.6. Стартовий номер має бути прикріплений на грудях учасника і бути добре
помітним. Під час подолання всієї дистанції забороняється знімати, складати,
закривати номер чи логотип партнера на ньому.
10.7. Учасник повинен бігти тільки по трасі дистанції, слідуючи розмітці траси.
10.8. Учасник повинен підкорятися вимогам організаторів, суддів, контролерів та
маршалів, медичних працівників. В іншому випадку учасник знімається зі змагань.
10.9. Учасник підтверджує, що стан свого здоров'я перевіряв регулярно, фізично
здатний до участі в змаганнях і не має жодних протипоказань.
10.10. Організатори, спонсори, партнери не несуть відповідальності за фізичні
травми, ушкодження, будь-які збитки, які учасник поніс до, під час або після
проведення змагань.
10.11. Стартовий внесок, який є добровільним внеском кожного учасника, є
особистим внеском, спрямованим на організацію, підтримку та розвиток змагань з
бігу. У випадку, якщо учасник не зможе взяти участь у змаганнях, завершити
дистанцію або не вкладається у встановлений ліміт часу, внесок не повертається.
10.12. Захід буде проведено за будь-яких погодних умов.
10.13. Своєю участю учасник підтверджує, що ознайомився, зрозумів і погодився з
усіма правилами проведення заходу, порушення яких може призвести до
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дискваліфікації учасника.
11. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
11.1. Кожен учасник змагань, реєструючись на забіг та сплачуючи реєстраційний
внесок, автоматично надає свою власну згоду на використання його особистих
даних, фото-, відео-, аудіо матеріалів з його участю для рекламної діяльності або в
інших цілях організаторами без узгодження з ним і без права повного чи часткового
відшкодування в будь-якому вигляді.
12. ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА
12.1. Детальна інформація про захід (анонси, положення, інформація про забіг,
фото і відео звіт) розміщена на https://www.facebook.com/RunIFCommunity
12.2. За інформацію на інших інформаційних ресурсах, оргкомітет змагань
відповідальності не несе.
12.3. Адреса оргкомітету: 760018, Україна, Івано-Франківськ, вул. Зорія, 7А.
13. КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРІВ
13.1. Директор змагань – Непорадна Неля, моб.: +38 095 193 31 29, E-mail:
nelyaneporadna@gmail.com
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ДОДАТОК № 1:
ЗРАЗОК
Передноворічний забіг 2021 - Івано-Франківськ — 3 км., 9 км., (обрану дистанцію
обвести колом)
Дата: 26 грудня 2021
Cайт: https://runstyle.net/
Учасник
Ім'я: __________________________________
Прізвище: _____________________________
Дата народження: ______________________
Місто: _________________________
Назва клубу: ___________________________
Стартовий номер _______________________
ЗАЯВА
Я, учасник (-ка) змагань ______________________________________________________
підтверджую, що перебуваю в хорошому фізичному стані і не маю протипоказань для
участі в обраному мною спортивному змаганні, яке проходитиме 26 ГРУДНЯ 2021 році. Я
розумію всі ризики, пов‘язані з участю в даному спортивному заході, і підтверджую свою
достатню для участі в заході фізичну підготовку. Я обізнаний про всі ризики і небезпеки,
пов‘язані з участю у змаганнях, можливості отримання травм і пошкоджень спортивного
спорядження. У разі можливого виникнення нещасного випадку (непередбачених ситуацій)
і під час підготовки до заходу, під час змагань і після їх завершення зобов‘язуюсь не
пред‘являти претензій Організаторам заходу, а також вимог з відшкодування збитків і
завданої шкоди.

Дата ______________

Підпис __________________
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