
ПОЛОЖЕННЯ 

 
Про проведення трейлового забігу «Вилазь з барлогу» 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

 

- пропаганда фізичної культури, спорту та здорового способу життя. 

- налагодження дружніх стосунків між спортсменами Львова та регіонів 

України 

- популяризація легкоатлетичних пробігів, як найпростішої форми 

змагальноїдіяльності для усіх любителів бігу, як професійних 

спортсменів так і аматорів 

 

 
2. ОРГАНІЗАТОРИ ПРОБІГУ 

Організаторами змагань є спортивний клуб «Ультра», ФОП Кондюх Ярослав 

Юрійович та Ведмежий притулок Домажир 

3. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

 Змагання проводяться 5 березня 2023 року у Ведмежому притулку, 

селище Домажир 

 Початок змагань о 11.00, урочисте нагородження: 10 км. – о 12.30 , 20 км. 

– 14.00 

 
4. ТРАСА ТА ДИСТАНЦІЯ ПРОБІГУ 

 

 Дистанція пробігу – Коло довжиною 10 кілометрів. 
Д и с т а н ц і я 10 к м. - од н е к о л о , 20 к м. – 2 к о л а 

Старт, фініш та маршрут буде розміщений на території Ведмежого притулку 

Домажир, 12 км. від Львова. 

 Траса буде промаркована. 

  В організації руху на трасі учасникам допомагатимуть 
волонтери та судді змагань. 

 На трасі будуть розміщені пункти гідратації та харчування. 

 

5. УМОВИ УЧАСТІ 

 

  Учасником змагань може бути будь-яка особа, якій на день проведення 

змагань (5 березня 2023 року) виповнилось 18 років та не має протипоказів 

по здоров’ю. 

  Обов’язковою умовою участі у змаганнях є медична довідка про 
задовільний стан здоров’я або заява із особистим підписом, який 
свідчить проте, що кожен учасник пробігу бере участь у змаганнях на 
власну відповідальність. 



 Обов’язкове спорядження

- Заряджений телефон 

- Вітровка, 

- Рукавиці+шапка 

- ізофолія 

  Учасники змагань повинні виконувати вказівки осіб 
(судді, волонтери), що діють від імені Організаторів змагань. 

  Під час руху по трасі змагань учасникам 
забороняється використовуватибудь-які транспортні 
засоби. 

 Забороняється участь у змаганнях під впливом
алкоголю та наркотичних речовин. 

  Під час реєстрації у змаганнях кожен учасник повинен 
мати оригінал абокопію документу, що засвідчує його 
особу 

  Передача стартового номеру іншим особам, скорочення 

встановленого маршруту змагань, а також будь-яке порушення правил 
змагань тягне за собою дискваліфікацію. 

Гардероб та місце зберігання одягу будуть розміщені у місці Старту/Фінішу. 

Видача особистих речей буде проходити тільки за наявності стартового 

номера. Організатор не несе відповідальності за зберігання цінних речей 

учасників. 

  Учасники висловлюють свою згоду на використання їхніх особистих 

данихдля потреб заходу та на використання їх фото та відео зображень в 
інформаційних джерелах. Особисті дані учасників в жодному випадку не 

використовуватимуться в інших цілях та не передаватимуться стороннім 

особам/організаціям. 

  Змагання проводяться згідно правил встановлених при проведенні 

легкоатлетичних змагань Федерацією легкої атлетики України (ФЛАУ) 

та IAAF. 

 
6. РЕЄСТРАЦІЯ 

 

Кожен учасник змагань повинен зареєструватись для участі у змаганнях 
пройшовши попередню електронну реєстрацію та оплативши стартовий 
внесок на сайті https://runstyle.net 

 

    100 грн. Із кожного стартового внеску йтиме на підримку Ведмежого 

притулку Домажир. 

 

Розмір стартового внеску: 
 
Early birds 25-28.01.2023– 350 грн.  
 
28.01.-15.02.2023 р.– 450 грн,  



 
15.02.-24.02.2023р. -600 грн.  
 
Реєстрації після 24.02.2023 немає! 
 
Можлива реєстрація із ще вищим стартовим внеском та опцією 
отримання медалі 15 днів після забігу. 
 
Стартовий внесок при відміні реєстрації чи неучасті не повертається. 

 

 

У стартовому пакеті учасник отримує: 
 

- Нагрудний номери 

- Медаль фінішера 

- Пакет для одягу 

- Роботу камери схову 

- Роботу чіпової системи хронометражу. 
- Напої та фрукти на дистанції 

- Частування на фініш 

- Роботу суддів та волонтерів 

- Екскурсія Ведмежим притулком Домажир. 

 

Видача стартових номерів буде відбуватись у суботу 4 березня 2023 р., у 
приміщенні Театру Пива Правда (м.Львів, пл.Ринок), із 17.00 до 20.00, та у 
неділю 5 березня , у місці старту із 9.00 до 10.30. 

 Остаточною заявкою для участі у змаганнях вважається: 
попередня реєстрація, медична довідка, або заява учасника 
пробігу із 

особистим підписом. 

7. НАГОРОДЖЕННЯ 

 

  Усі учасники змагань, що завершать дистанцію отримують медалі 

фінішерів. Переможці та призери пробігу в абсолютній першості (1-3 

місце, чоловіки та жінки окремо) нагороджуються грошовими або 

речовими призами. 

Переможці і призери у вікових категоріях (1-3 місце) отримують 

медалі. Вікові категорії (чоловіки та жінки) 

30-39 р., 40-49 р., 50 + 

8. ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ 

 

  Витрати пов’язані з організацією, підготовкою та 

проведенням змагань,нагородження переможців та призерів – за 

кошти організаторів пробігу. 

  Витрати пов’язані з приїздом, розміщенням та 



харчуванням учасниківзмагань за рахунок відряджуючих 
організацій та за власний рахунок. 

 

 
9. КІНЦЕВА ПОСТАНОВА 

Організатори змагань забезпечують медичне обслуговування учасників під 
час змагань (лікар на старті та фініші), Організатор має право вносити 
зміни до Положення. 

 

Організатор може вносити зміни до Положення. 

У питаннях, що не були вказані у даному Положенні 

рішення прийматиме Організатор змагань. 

Дане положення є офіційним запрошенням на змагання 
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