РЕГЛАМЕНТ
легкоатлетичного пробігу
«Kaiserwald Run Cup 2022»
Львів, Україна, 2022
1. ЦІЛІ ЗМАГАНЬ
1. Популяризація здорового способу життя, розширення мережі бігунів-любителів,
об’єднання різних спортивних спільнот Львова та розширення дружніх зв’язків між
ними;
2. Розвиток масового спорту у Львові та Україні.
3. Розвиток трейлраннінгу у Львові та Україні.
2. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ
Організатори заходу: Олександр Ченікало та ГО “ЛеоТім”.
3. МІСЦЕ, ЧАС ТА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
3.1. День і час проведення змагань: 12 лютого 2022 р.
3.2. Місце старту змагань – м. Львів, вул. Чернеча Гора 3 (парк Знесіння,
асфальтована алея)
3.3. Старт і фініш всіх дистанцій проводиться в одному місці.
3.4. Дистанції:
Hard 12 км (3 кола з загальним набором висоти близько 345 м).
Естафета 12 км (3 учасника біжать по 1 колу довжиною 4 км з набором 115м).
Sprint trail 4 км (1 коло з загальним набором висоти близько 115 м).
Light 3 км (по асфальтованій алеї, набір висоти до 10 м).
3.5. Розклад (можливі зміни):
15:00 - відкриття стартового містечка та початок роботи камер схову;
15:00-17:00 видача стартових номерів;
17:00 – розминка загальна;
17:15 – LIGHT 3 км;
18:00 – загальний старт на HARD 12 км та естафет;
18:10 – SPRINT TRAIL 4 км;
20:00 – закриття траси, нагородження переможців та призерів забігів на всіх
дистанціях;
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21:00 - закриття стартового містечка.
4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
4.1. До участі у забігу на всі дистанції допускаються всі бажаючі від 18 років і старші.
4.2. Вік учасника визначається кількістю повних років станом на 12 лютого 2022 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.
4.5. Обов’язкове спорядження.
Просимо ЗВЕРНУТИ УВАГУ, що старт всіх дистанцій відбувається в темний час
доби (після 17:15). Тому потрібно ОБОВ’ЯЗКОВО мати начольний ліхтарик!!!
5. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ
5.1. Реєстрація учасників відбувається на сайті https://runstyle.net/.
5.1.1. Реєстрація учасників в день заходу 12 лютого 2022 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 chenikalko@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/; За несплату реєстрації, стартовий номер буде скасовано.
5.4. Стартові внески.
До 17 січня:
Hard 12 км – 450 грн.
Естафета 12 км – 1500 грн.
Sprint trail 4 км – 400 грн.
Light 3 км – 350 грн.
До 10 лютого:
Hard 12 км – 600 грн.
Естафета 12 км – 1800 грн.
Sprint trail 4 км – 550 грн.
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Light 3 км – 450 грн.
6. РЕЄСТРАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Попередні результати будуть доступні на сайті https://runstyle.net/.
Остаточні результати будуть опубліковані на сайті заходу не пізніше ніж через 24
години після закінчення змагань.
7. НАГОРОДЖЕННЯ
Нагородження відбудеться для всіх дистанцій.
Чоловіки - абсолютна категорія, 1 – 3 місце – подарунки від партнерів.
Жінки - абсолютна категорія, 1 – 3 місце – подарунки від партнерів.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
8.1. 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. Медичне обслуговування в процесі змагань здійснює
чергова бригада медичної допомоги, яку забезпечує Організатор.
8.2. Медичну допомогу можна буде отримати при необхідності на фініші дистанції.
Учасник, що потребує допомоги може звернутися безпосередньо або через
волонтерів або організаторів.
8.3. Зняття з дистанції може здійснювати медичний персонал, організатори, судді за
потреби (якщо учасник заважає іншим учасникам в проходженні дистанції і порушує
правила забігу).
8.4. Кожен учасник самостійно долає всю дистанцію і несе повну відповідальність
за ризик пов'язаний з участю у змаганнях.
8.5. 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.
8.6. Учасник повинен бігти тільки по трасі дистанції, слідуючи розмітці траси.
8.7. Учасник повинен підкорятися вимогам організаторів, суддів, контролерів,
медичних працівників. В іншому випадку учасник знімається зі змагань.
8.8. Організатори, спонсори, партнери не несуть відповідальності за фізичні травми,
ушкодження, будь-які збитки, які учасник поніс до, під час або після проведення
змагань.
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8.9. 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.
8.10. Своєю участю учасник підтверджує, що ознайомився, зрозумів і погодився з
усіма правилами проведення заходу, порушення яких може призвести до
дискваліфікації учасника.
9. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
9.1. 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.
10. КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРІВ
Головний суддя змагань – Ченікало Олександр, моб.: +38 0931289646.
ДОДАТОК № 1: ЗРАЗОК
Kaiserwald Run Cup — Дата: 12 лютого 2022
Cайт: https://runstyle.net/

Учасник
Ім'я: __________________________________
Прізвище: _____________________________
Дата народження: ______________________
Місто: _________________________
Назва клубу: ___________________________
Стартовий номер _______________________
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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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