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ПРАВИЛА І ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
1. Визначення
1.1. У цих Правилах та загальних умовах використовуються такі визначення:
• Захід, змагання – захід , який організовується організатором.
• Учасники змагання – фізичні особи – громадяни України, іноземні громадяни - відповідного
віку, фізично здатні подолати обрану дистанцію змагання.
• Організатор змагання – юридична особа, яка займається організацією і проведенням змагання.
• Правила – дані Правила і загальні умови, які визначають умови участі у змаганні. Правила діють
на правах договору між організатором та учасником стосовно конкретного заходу, на участь в
якому зареєструвався учасник. Реєстрація на участь у заході в порядку, визначеному
організатором, є прийняттям учасником цих Правил і загальних умов у повному обсязі.
• Зона старту/фінішу — зона,
розташована перед лінією старту/фінішу. Доступ в зону старту/фінішу мають
тільки учасники, організатори та персонал, який його обслуговує.
• Офіційний старт — момент подачі команди стартувати окремому учаснику або
декільком учасникам, які стартують разом. Час офіційного старту визначається організаторами.
• Закриття зони старту — час, після якого учасник забігу не
допускається в зону старту й на дистанцію. Час закриття зони старту визначається організатором.
• Закриття зони фінішу — час, після якого результат учасника, який прибіг до фінішу, не
зараховується. Час закриття зони фінішу визначається організатором.
• Офіційний час — час з моменту подачі команди стартувати окремому учаснику або
декільком учасникам, які стартують разом, до моменту, коли учасник змагання перетнув
лінію фінішу.
• Справжній час — час з моменту, коли учасник Змагання перетнув лінію старту, до моменту, коли
учасник Змагання перетнув лінію фінішу.
• Неспортивна поведінка — умисне порушення норм законодавства, цих Правил, Регламенту про
проведення змагання, або інші дії чи вчинки учасника, які розцінюються суддівською колегією як
такі, що заважають чесному проведенню змагання, суперечать моральним та/або етичним нормам.
2. Організатор та керівництво Змагання
2.1. Організатором змагання є громадська організація «Бігова Україна».
2.2. Організатор формує Організаційний комітет змагання (далі — Оргкомітет) з
числа своїх штатних співробітників, а також залучаючи третіх осіб — вузькопрофільних
фахівців з різних видів спорту.
2.3. Оргкомітет затверджує Регламент проведення змагання, а також вносить доповнення та зміни в
Регламент.
2.4. Оргкомітет відповідає за:
• Інформаційне забезпечення учасників;
• Залучення коштів для фінансування власне змагання;
• Підготовку документів і матеріалів для роботи Мандатної комісії;
• Надання призів для вручення переможцям та призерам змагання;
• Забезпечення суддівства;
• Оренду спортивних споруд, приміщень та техінвентарю для проведення змагання;
• Організацію заходів безпеки та медичного забезпечення забігу;

• Контроль за підготовкою та проведенням змагання, розглядом офіційних протестів і
вирішенням спірних питань, а також розгляд документів і допуск до участі у змаганні
покладається на Мандатну комісії.
Очолює Мандатну комісію Директор змагання – Черніцький Д. Л.
До складу Мандатної комісії входять:
• Представник Оргкомітету;
• Головний суддя змагання;
• Головний лікар змагання;
• Головний секретар змагання.
• Менеджер по роботі з атлетами змагання.
Допускаються запрошенні до комісії професійні спортсмени та фахівці.
3. Загальні положення
3.1. Проведення змагання повністю відповідає таким Технічним правилам:
• у легкоатлетичних змаганнях:
Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IААF), Асоціації міжнародних марафонів і
дорожніх пробігів (AIMS), Федерації легкої
атлетики України (ФЛАУ); правилам, встановленим організатором змагання;
3.2. Організатор змагання гарантує проведення змагання за будь-яких погодних умов.
3.3. Дата, місце, програма проведення змагання визначається організатором у Регламенті змагання.
3.4. Організатор змагання має право вносити зміни до програми змагання.
3.5. Організатор змагання має право скасувати змагання (до або під час проведення) через форсмажорні обставини.
3.6. Кожен учасник змагання своєю участю в змаганнях та особистим підписом стартового листа
(для учасників змагання у віці 16 років і молодше підпис здійснюють законні представники —
батьки або уповноважені особи супроводу: тренер, викладач тощо)
підтверджує, що він ознайомився з усією інформацією про змагання, наданою
організатором змагання, зрозумів і погодився з усіма Правилами проведення заходу, порушення
яких може призвести до дискваліфікації учасника.
4. Повернення стартового внеску
Повернення грошових коштів, сплачених у рахунок реєстраційного внеску, не проводиться, згідно з
Договором публічної оферти, який приймається учасником при реєстрації на захід.
5. Особисті дані
Кожен учасник Змагання 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 організатора Змагання.
Всі фото- та відеоматеріали Змагання, доступні організатору Змагання, можуть бути використані
організатором Змагання як допоміжні документи, що підтверджують точність результатів Змагання
і випадки порушення правил Змагання.
6. Витрати з організації та проведення Змагання
Захід проводиться за рахунок залучення спонсорів та партнерів, а також за рахунок стартових
внесків самих учасників.
Витрати з проїзду, розміщення та харчування несуть організації, що відряджають учасників, або
самі учасники, а організатори забезпечують спеціальні умови з боку готелів, надаючи доступну
вартість для проживання.

7. Реєстрація на Змагання
7.1. Учасники змагання допускаються до змагання за умови належної
та своєчасної реєстрації на змагання.
7.2. Організатор змагання має право призупинити або повністю
закрити реєстрацію на змагання без попередження.
7.3. Реєстрація на змагання можлива в режимі on-line на сайті
організатора змагання. Сайт організатора змагання, на якому
проводиться реєстрація на змагання, визначається в у Регламенті змагання.
7.4. Реєстрація на змагання здійснюється шляхом заповнення відповідної заявки в режимі online на сайті організатора змагання та оплати стартового внеску.
7.5. Реєстрація на змагання вважається здійсненою після зарахування всієї
суми стартового внеску, сплаченого учасником, на рахунок організатора змагання.
7.6. Заявки учасників змагання, не оплачені протягом 3 робочих днів після подачі заявки і не
пізніше 3 робочих днів до дня проведення змагання, автоматично скасовуються.
7.7. Сумарна кількість
учасників змагання на всіх дистанціях обмежена і вказується організатором на сайті та у пресрелізі заходу.
7.8. Реєстрація на змагання може бути закрита достроково при досягненні сумарного ліміту
учасників на всіх дистанціях.
7.9. В день проведення змагання реєстрація на змагання не проводиться.
7.10. Учасники змагання шляхом заповнення заявки на
реєстрацію погоджуються на збір, зберігання, використання, обробку,
передачу третім особам їхніх персональних даних, наданих в процесі реєстрації, —
для маркетингових цілей організатора.
7.11. Учасники змагання шляхом заповнення заявки на реєстрацію погоджуються на
використання, обробку їхньої особистої інформації, фото-, відео- або аудіоматеріалів з їх
участю для реклами заходу без будь-якої компенсації з боку організатора змагання
та без попереднього узгодження з ними.
8. Стартовий внесок
8.1. Стартовий внесок визначається оргкомітетом змагання і
має різні вартості. Розмір стартового внеску залежить від
періоду оплати, які визначаються в Регламенті змагання, а також обраної дистанції.
8.2. Оплата стартового внеску учасниками змагання здійснюється електронним платежем на сайті о
рганізатора, визначеного в Регламенті про проведення Змагання.
8.3. У вартість стартового внеску не включена комісія за переказ грошових коштів.
8.4. Оплата стартового внеску готівковим розрахунком можлива тільки під час додаткової
реєстрації та продажу «Оптимальних стартових пакетів» разом з видачею стартових пакетів, яка
проходитиме за день до заходу за умови, що сумарний ліміт учасників на всіх дистанціях не буде
досягнутий раніше.
8.5. Стартовий внесок, сплачений учасником змагання,може бути перереєстрований на іншу особу в
рамках заходу не пізніше, ніж за 30 днів до початку змагання безкоштовно.
В 30-денний період до початку Змагання послуга перереєстрації на іншу платна. Вартість послуги
складає 100 грн.

Учаснику необхідно придбати в онлайн магазині Сертифікат на перереєстрацію учасника за
посиланням http://runukraine.org/shopping.
Учаснику необхідно оформити індивідуальну заявку, написавши листа на
registration@runukraine.org, вказавши в темі «Перереєстрація учасника» та вказати необхідні дані.
Після проведення процедури, учасник отримує новий номер із чіпом без імені та все інше, що
передбачено стартовим пакетом Змагання для певної дистанції. Попередній номер учасника, який
був вказаний в заявці, буде анульовано.
Увага! Кількість даних сертифікатів обмежена. Послуга можлива тільки за наявності данного
сертифікату.
8.6. Стартовий внесок, сплачений учасником змагання, не підлягає поверненню ні за яких
обставин, зокрема, але не тільки — якщо учасник змагання не може взяти участь у змаганнях, якщо
учасник змагання не може завершити обрану дистанцію, якщо учасник змагання не
може вкластися у встановлений ліміт часу, якщо учасник змагання
дискваліфікований або змагання скасовані через форс-мажорні обставини тощо.
8.7. Учасники змагання, які сплатили стартовий внесок на певний забіг, не можуть
змінити заявку за власним бажанням на інший забіг з будь-яких обставин
8.8. Організатор змагання має право змінити (зменшити) розмір стартового внеску у
разі неможливості надання деяких товарів і послуг (футболки, талони на харчування тощо).
8.9. Організатор має право встановлювати вартість стартового внеску на свій розсуд та змінювати
його розмір у будь-який період на підставі зміни вартості товарів і послуг, що надаються учаснику.

9. Пільгові категорії
9.1 Пільгова реєстрація для членів бігових клубів:
• для членів бігових клубів діє знижка 25% від фактичної вартості реєстрації на момент сплати,
незалежно від кількості учасників.
9.2 Пільгова реєстрація передбачена для інших категорій громадян України (знижка 30% від
фактичної вартості реєстраційного внеску на момент сплати):
• внутрішньо переміщених осіб з зони АТО;
• для пенсіонерів (жінок віком від 60 років та чоловіків віком від 60 років).
9.3 Безкоштовна реєстрація передбачена для учасників бойових дій та учасників війни, інвалідів 1,
2, 3 груп на всі види дистанцій, окрім 2 км. Кількість безкоштовних реєстрацій вказується
обмежена, та складає не більше 50 чоловік для Заходів Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2019, Wizz
Air Kyiv City Marathon 2019 та не більше 25 чоловік за інших Заходів.
У разі досягнення ліміту кількості пільгових місць діє знижка 30% від фактичної вартості
реєстраційного внеску.
9.4 Пільгова реєстрація для студентів:
• для студентів діє знижка 27% від фактичної вартості реєстрації на момент сплати, незалежно від
кількості учасників.
Учаснику
необхідно
оформити
індивідуальну
заявку,
написавши
листа
на
registration@runukraine.org, вказавши в темі «Спеціальна категорія».
Під час відправлення заявки потрібно додати документи, відповідно до Вашої пільгової категорії:
копію паспорту, пенсійного посвідчення, посвідчення учасника бойових дій, пенсійне посвідчення
інваліда, спеціальна довідка внутрішньо переміщеної особи з зони АТО.
Якщо під час реєстрації учасників Змагання з'ясовується невідповідність учасника заявленій ним
спеціальній категорії, реєстрація анулюється без будь-якої компенсації з боку організатора
Змагання.

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНИЙ АБО ПІЛЬГОВИЙ СТАРТОВИЙ ПАКЕТ МОЖНА ЗА УМОВИ
ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ОРИГІНАЛУ ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА ВВВ/АТО, ПОСВІДЧЕННЯ, ЩО
ПІДТВЕРДЖУЄ ІНВАЛІДНІСТЬ, ПЕНСІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ або ДОВІДКИ ПРО ВЗЯТТЯ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЯ НА ОБЛІК.
10. Стартовий пакет учасника
10.1. Для участі в змаганнях доступні два види стартових пакетів: базовий стартовий пакет і
оптимальний стартовий пакет.
10.2. Кількість базових і оптимальних стартових пакетів лімітована і
визначається організатором змагання.
10.3. Після закінчення продажів реєстрації базових стартових пакетів, організатор надає можливість
участі, створюючи оптимальні стартові пакети, які дають можливість взяти
участь в обраному забігу.
10.4. Реєстрація на оптимальні пакети проводитиметься за день до заходу до 18:00 за наявності
вільних місць.
10.5. Склад базового і оптимального стартових пакетів визначається організатором у Регламенті зма
гання.
10.6. Продаж стартових пакетів здійснюється на сайті організатора, який визначається у Регламенті
змагання.
11. Видача стартових пакетів
11.1. Видача стартових пакетів проводиться в дні до дати
проведення змагання, яка визначається у Регламенті змагання.
11.2. Учасники, які не можуть отримати стартові пакети за день до дати
проведення змагання, зобов’язані за 7 днів до дати проведення змагання повідомити про це
організатора — електронною поштою, вказаною у Регламенті змагання.
11.3. Можливості передачі стартових пакетів поштою не передбачено.
11.4. В день проведення змагання видача стартових пакетів не проводиться.
11.5. Учасники змагання отримують стартові пакети особисто при пред’явленні стартового листа
і документа, що посвідчує особу.
11.6. Учасник змагання, який не мав можливості взяти участь у
змаганнях, може отримати стартовий пакет протягом календарного місяця з дня забігу. Учасник
може або отримати його безпосередньо від організаторів, або оформити пересилку товару поштою
за свій рахунок. Після закінчення одного календарного місяця з дня забігу з організаторів
знімається будь-яка відповідальність за збереження товару, і вони отримують право утилізувати
його в будь-який момент.
12. Базові правила проведення Змагання
Проведення Змагання повністю відповідає Технічним правилам легкоатлетичних змагання
Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААF), Асоціації міжнародних марафонів і
дорожніх пробігів (AIMS), Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ), Технічному регламенту
Змагання та відповідним рішенням, прийнятим організатором Змагання.
Організатор Змагання залишає за собою право вносити зміни в програму Змагання.
Організатор Змагання гарантує проведення Змагання за будь-яких погодних умов.
12.1 Базові правила:

• Організатор Змагання залишає за собою право скасувати Змагання (до або під час
проведення) через погодні та/але інші форс-мажорні обставини;
• Правила та загальні умови - офіційний документ, який діє на правах договору між
організатором і учасником Змагання;
• Будь-які пропозиції, поправки і доповнення до цього документу приймаються на
електронну пошту організатора Змагання: registration@runukraine.org.
12.2 Здоров'я.
• Кожен учасник Змагання добровільно бере участь у Змаганні, визнаючи всі ймовірні
ризики для власного здоров'я під час і після його закінчення;
• Кожен учасник Змагання бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний стан і
здатність завершити обрану дистанцію Змагання;
• Cтраховка від нещасного випадку, яка покриває участь у спортивних змаганнях на день
старту входить в стартовий пакет для учасників всіх дистанцій.
• Організатор Змагання не несе відповідальності за фізичні травми, ушкодження,
погіршення фізичного стану, які учасник Змагання зазнав під час проведення Змагання;
• Організатор Змагання не несе відповідальності за погіршення фізичного стану учасника
Змагання після проведення Змагання;
• Організатор Змагання не несе відповідальності за будь-які збитки (втрату або
пошкодження особистих речей), які учасник Змагання поніс під час проведення
Змагання;
• Організатор Змагання не несе відповідальності за будь-які збитки, пошкодження або іншу
шкоду, завдану під час Змагання учасниками або глядачами Змагання.
13 Відповідальність за майнові збитки
13.1. Організатор змагання не несе відповідальності за будь-який збиток,
завданий здоров’ю, майну учасників чи глядачів змагання до, під час, після проведення
змагання іншими учасниками змагання, глядачами змагання, третіми особами.
13.2. Організатор змагання не несе відповідальності за будь-який збиток,
завданий здоров’ю, майну учасників чи глядачів змагання — завданий до, під час, після проведення
змагання діями або бездіяльністю служб, що
забезпечують порядок автомобільного руху на трасі, комунальних чи інших служб, що
обслуговують змагання.
14. Змагання
14.1. Кожен учасник змагання
зобов’язаний беззастережно виконувати вказівки організатора змагання, суддів, медперсоналу та
волонтерів до зняття учасника з дистанції.
14.2. Кожному учаснику змагання надається номер, який під час змагання потрібно
мати на видному місці, на грудях.
14.3. Кожен учасник змагання зобов’язаний розмістити на зворотному боці
нагрудного номера інформацію про себе (ПІБ, контактний телефон, електронна пошта, група крові).
14.4. Категорично заборонена передача нагрудного номера іншій особі з метою
використання його в змаганнях на обраній дистанції.
14.5. Кожен учасник змагання повинен самостійно долати обрану дистанцію по розміченій трасі, не
скорочуючи дистанцію, з дотриманням ПДР України.
14.6. Кожен учасник змагання особисто несе відповідальність за власну безпеку під час
участі в змаганнях.

14.7. Учасникам змагання категорично заборонено використовувати технічні засоби
(велосипеди, мотоцикли, мопеди тощо) на дистанціях змагання.
14.8. Учасникам змагання категорично заборонено використання «лідирування» особами, які не
беруть участь у змаганнях, або «лідирування» з використанням технічних засобів (велосипеди,
роликові ковзани (в бігу) тощо) на дистанціях змагання.
15. Командні змагання (команди та естафети) легкоатлетів
До участі у естафеті допускаються змішані команди комерційних і некомерційних організацій, що
складаються з 2-х або 4-х чоловік у віці від 14 років та старше.
У випадку, якщо організація не може знайти у своєму складі 2 або 4 учасники, вона може залучити
добровольців.
У змаганнях з естафетного бігу участь усіх чотирьох членів команди обов'язкова.
Команда вважається зареєстрованою, якщо її представник заповнив заявку, реєстраційну форму і
сплатив стартовий внесок за команду.
Порядок закріплення учасників за етапами естафетного бігу вказується при реєстрації. Порядок
учасників можна змінити на сайті runukraine.org, у особистому кабінеті.
Під час естафетного бігу процедура передачі чіпа повинна проходити в зоні передачі.
Порушення кожного з зазначених вище правил призведе до дискваліфікації всієї команди.
Результатом в естафеті вважається результат на фініші учасника останнього, четвертого етапу
естафети.
Оплата участі у корпоративній естафеті здійснюється банківським переказом на підставі рахунку,
виставленого організаторами. Документи, що підтверджують оплату, необхідно вислати на адресу
електронної пошти registration@runukraine.org не пізніше, ніж за 10 днів до заходу. Усі питання з
організації корпоративної естафети необхідно направляти на адресу електронної пошти
registration@runukraine.org.
16. Ліміт часу
В легкоатлетичних забігах ліміт часу становить:
• в марафоні (42.195 км) – 6 годин;
• в півмарафоні (21.0975 км) - 3години;
• в бігу на 10 км - 1 година 20 хвилин;
• в бігу на 5 км - 40 хвилин;
• в бігу на 3 км - 25 хвилин;
• в бігу на 2 км - 20 хвилин;
• в бігу на 100 м, 400 м, 500 м, 800 м, 1000 м, 1500 м - відсутній
Учасники Змагання, які не дотрималися ліміту часу, знімаються з дистанції і можуть продовжити
рух поза трасою Змагання (тротуари, пішохідні доріжки і т.д.), дотримуючись ПДР України.
17. Дистанції Змагання та вікові обмеження учасників
Змагання відкрите для усіх бажаючих відповідного віку, незалежно від статі, згідно з вимогами
організатора:
У легкоатлетичних дистанціях:
• У марафоні, півмарафоні: індивідуально - для учасників віком 18 років і старше;
• У бігу на 10 км і естафетному біг - для учасників віком 15 років і старше (2004 р. і ст.);
• У бігу на 5 км і естафетному бігу - для учасників віком 14 років і старше (2005 р. і ст.);
• У бігу на 2 км - для учасників віком 13 років і старше (2006 р. і ст.);
• У бігу на 1000 м - для учасників віком 9-12 років (2007-2010);
• У бігу на 500 м - для учасників віком 7-9 років (2010-2012);
• У бігу на 1500 м - для учасників віком 11-12 років (2007-2008);
• У бігу на 800 м - для учасників віком 9-10 років (2009-2010);
• У бігу на 400 м - для учасників віком 7-8 років (2011-2012);
• У бігу на 100 м – для учасників віком 3-6 років (2013-2016) (в Дніпрі, Одесі, Львові, Запоріжжі для
учасників віком 1-6 років (2013-2016);

Вік учасників Змагання визначається станом на 31 грудня поточного року.
Увага! Для учасників 15-17 років додатково (обов’язково) мати: Згоду батьків (законних
представників) на участь неповнолітнього учасника у змаганнях в забігах на 4.2 км або на 10
км
(Додаток 2 або Додаток 3 відповідно)
Учасник може взяти участь лише в одній дистанції, згідно програми Змагання. Виключенням є
дистанція Security Cup 5 км, яка входить до загальної дистанції 4.2 км. Учасники Security Cup
беруть участь у загальному рейтингу дистанції 4.2 км, а також мають окремий рейтинг для категорії
певної дистанції Security Cup. Дистанція Security Cup не є окремою дистанцією, а є окремою
категорією, та входить до складу загальної дистанцію 4.2 км.
18. Результати та їх облік
Захід обслуговується:
• Електронною системою хронометражу;
• Суддями за допомогою ручного хронометражу лише для перших 5 чоловіків та 5 жінок.
Організатори попереджають, що електронна система хронометражу має сертифікований відсоток
втрат результатів – не більше 3% від загальної кількості чіпів.
Оргкомітет Змагання не гарантує отримання особистого результату кожним учасником у таких
випадках:
• Учасник неправильно прикріпив номер;
• Учасник стартував з чужим номером;
• Стартовий номер порваний, зім'ятий і т.п.;
• Електронний чіп був розмагнічений, порваний, зім'ятий і т.п.;
• Стартовий номер втрачено.
Під час подолання всієї дистанції стартовий номер повинен бути в такому вигляді, в якому він був
виданий. Суворо заборонено знімати, закривати і пошкоджувати його (підрізати, згинати і т.п.).
Організатор Змагання повинен розмістити на сайті попередній протокол Змагання не пізніше
наступного дня після проведення Змагання на сайті Заходу.
Учасники Змагання можуть оскаржити попередні результати протягом 30 хвилин після публікації
офіційних результатів в зоні «Інформація» та в зоні розміщення суддів Змагання.
По закінченню цього терміну протести та апеляції не розглядаються.
19. Визначення переможців та призерів
Визначення переможців та призерів Змагання серед легкоатлетів відбувається за фактом приходу
відповідно до пункту №165.24 (правила IAAF).
19.1.У кожному виді змагання передбачені вимоги за віком і відповідні нагороди. Після визначення
переможців організатором змагання результати змагання публікуються на сайті, визначеному у
Регламенті змагання.
19.2. Призова сітка визначається організатором у кожній дистанції на розсуд організатора.
Виплата винагороди визначеним призерам забігів здійснюється у готівковий або безготівковий
спосіб впродовж 14 календарних днів з моменту завершення проведення Змагання. Виплата
здійснюється на банківський рахунок переможця або готівкою в офісі організатора забігу: Київ, вул.
Піроговського,19, блок 7/14, другий поверх. Виплата грошової винагороди здійснюється лише за
умови надання призером Організатору оригіналу та копії власних документів: паспорту,
індивідуального податкового коду та заяви про виплату винагороди. Призер та Організатор
підписують відповідний документ, що засвідчує факт виплати винагороди.
Нагородження учасника може бути відкладено за умови, що учасник не з'явився на церемонію
нагородження у своїй віковій групі. У цьому випадку приз відправляється поштою за рахунок

організатора на адресу, вказану учасником при реєстрації (лише по території України, іноземні
громадяни оплачують грошовий переказ за свій рахунок).
Оргкомітет Змагання не несе відповідальність за доставку призів у випадку, якщо учасником була
вказана некоректна адреса.
Переможці та призери отримують пам'ятні призи.
Учасник, який був нагороджений в абсолютній першості, не може бути нагороджений за призове
місце у своїй віковій групі.
20. Протести і претензії. Терміни подачі протестів і претензій
Учасник має право подати протест або претензію впродовж 30 хв. після офіційного оголошення
результатів, які розглядаються суддівською колегією, до складу якої входять: головний суддя,
старший суддя стартово-фінішної зони, головний секретар, голова мандатної комісії, Керівник
проекту, менеджер по роботі с атлетами.
До протестів і претензій можуть належати:
• Протести і претензії, що впливають на розподіл призових місць;
• Протести і претензії, що стосуються неточності у вимірі часу, за який учасник пробіг
дистанцію;
• Протести і претензії, що стосуються дискваліфікації учасника за неспортивну поведінку.
Решта претензій можуть бути проігноровані комісією в силу їх незначущості (сюди відносяться
друкарські помилки, некоректні анкетні дані та інше).
Під час подачі претензії необхідно вказати наступні дані:
• Прізвище та ім'я (анонімні претензії не розглядаються);
• Суть претензії (у чому полягає претензія);
• Матеріали, які доводять помилку (фото-, відеоматеріали).
Дані індивідуальних вимірників часу до розгляду не приймаються.
Претензії приймаються лише від учасників Змагання або від третіх осіб, які є офіційними
представниками учасників.
Терміни подачі протестів і претензій, а також спосіб їх подачі:
• Протести і претензії, що впливають на розподіл призових місць в абсолютній першості,
приймаються суддівською колегією в письмовій або в усній формі з моменту оголошення
переможців та до офіційної церемонії нагородження.
• Розподіл призових місць після церемонії нагородження може бути переглянуто суддівською
колегією тільки при виявленні фактів порушення переможцем діючих правил, якщо виявлення
порушень було неможливо до церемонії нагородження (наприклад, факт використання
допінгу).
• Рішення про перегляд призових місць приймається Директором Змагання.
21. Дискваліфікація
Суддівська колегія залишає за собою право дискваліфікувати учасника у разі, якщо:
• Учасник біг під зареєстрованим номером іншого учасника;
• Учасник скоротив дистанцію;
• Учасник пробіг дистанцію, на яку не був заявлений;
• Учасник використовував підручний засіб пересування (велосипед, самокат, автозасіб для
пересування та ін.);
• Учасник почав забіг до офіційного старту;
• Учасник отримав допомогу під час змагання від сторонніх осіб;
• Учасник почав забіг після закриття зони старту;
• Учасник прибіг до фінішу після закриття зони фінішу;
• Учасник почав забіг не з зони старту;
• Учасник біг без офіційного номера Змагання;
• Учасник викорстовував допінг;
• Учасник проявив неспортивну поведінку.

Всі фото- і відеоматеріали змагання, доступні організатору змагання, можуть бути використані
організатором змагання, як допоміжні документи, що підтверджують випадки порушення правил
змагання.
22. Посвідчення про відрядження
Відмітка про відрядження буде виставлятися представником громадської організації «Бігова
Україна» на посвідченнях про відрядження лише під час отримання пакету учасника за день до
Змагання.
23. Інформаційні джерела
Детальна інформація про Змагання розміщується Оргкомітетом змагання на офіційному сайті,
визначеному в Регламенті про проведення Змагання.
За інформацію на інших інформаційних ресурсах Оргкомітет Змагання відповідальності не несе

Додаток1.
Рекомендований перелік установ, які надають медичні довідки для допуску на Змагання
Назва закладу,
Телефон, факс,
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

адреса

ел. адреса

Волинська область
Відділення СМ Волинської
033-223-02-63
обласної КЛ
033-277-31-36 т/ф
43005, м. Луцьк,
uozvolyn@lt.ukrtel.net
пр. Президента Грушевського, 21
kljudmila@myrambler
Вінницька область
Вінницький ОЛФД
043-235-22-96 т/ф
21050, м. Вінниця,
fizdispanser@ukr.net
вул. Грушевського, 2
с 8.30 до 15.00
Дніпропетровська область
КУ "Дніпропетровський ЛФД
056-760-94-34 т/ф
Дніпропетровської ОР"
dvfd@ukr.net
49050, м. Дніпро,
вул. Ярославського, 3-А
КЗОЗ "Міський медичний ЦЗ
056-952-16-00
та медицини спорту"
sport@ukrpost.net
51934, м. Кам’янске,
вул. 9 травня, 4-А
Відділення СМ КЗ "Міська лікарня 056-407-14-64
№1" Дніпропетровської ОР,
1doctor@mail.ru
50051, м. Кривий Ріг,
вул. Орджонікідзе, 2
Кабінет СК КЗ "Павлоградська
056-326-30-17
міська лікарня №1" Дніпропетровської gorbolnichal@ucrpostа.uа
ОР",
51400, м. Павлоград,
вул. Шевченка, 63
Донецька область
Відділення СМ (ЛК) центральної
0629-33-63-94
міської лікарні № 1
0629-33-65-92
87500, м. Маріуполь,
пр. Леніна, 80
ОЛФД
062-744-04-59
м. Бахмут, вул. Петровського, 137
Житомирська область
Обласний медичний ЦЗ та СМ
0412-22-87-27 ф.

Керівник
Когут
Людмила Василівна
066-469-23-61

Чернишук Сергій
Никифорович
096-331-19-16
Дукач
Лідія Михайлівна
056-760-94-34
Мухарська
Тетяна Юліанівна
067-582-62-08
Коляда
Анатолій Павлович
097-166-92-85
Лисецька
Любов Петрівна
056-326-30-17

Фролова Людмила
Степанівна
067-103-82-92
бесплатно
Діденко Антон
Вадимович
095-626-06-06
Хренов

Житомирської ОР
12003, м. Житомир,
Майдан Перемоги, 10-А
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17.

18.

0412-47-49-42 т.
omc@ztomc.net.ua

Запорізька область
КУ "Запорізький ОЛФД"
0617-17-21- 92
69063, м. Запоріжжя,
0617-17-21-93
вул. Гоголя, 71
igor.tkalich@gmail.com
Відділення СМ КУ "Мелітопо061-942-25-30
льська міська дитяча лікарня"
meldetbolnica@i.ua
Мелітопольської МР Запорізької
області
72319, м. Мелітополь,
вул. Фролова, 21
Закарпатська область
Закарпатський ОЛФД
031-263-67-69 т/ф
88000, м. Ужгород,
auship@ukr.net
вул. Тімірязєва, 15-А
Івано-Франківська область
Івано-Франківський обласний
034-272-34-75 т/ф
лікувально-фізкультурний ЦЗ
sanos@meta.ua
76006, м. Івано-Франківськ,
вул. Матейка, 20
Кіровоградська область
КЗ "ОЛФД"
052-222-09-16
25006, м. Кропивницький,
sportme@ukr.net
вул. Шевченка, 42
Відділення СМ міської лікарні № 1 052-357-37-40 28000, м. Олександрія,
комутатор
вул. Діброва, 77
stat_oml@ukr.net
Київська область
КЗ Київської ОР «Київський
044-272-46-78 т/ф
ОЛФД»
044-272-46-79
04053, м. Київ,
реєстратура
пр. Нестерівський, 13/19
medical_kiev@ukr.net
www//lfk-kiev.org.ua
Відділення СМ № 2 КЗ Київської
045-635-34-33
ОР «Київський ОЛФД»
09100, м. Біла Церква,
вул. Шевченко, 52
м. Київ
КП "ЦЗ" Голосіївського району м.
З 26 серпня 2015 р.
Києва
044-257-30-16
03040, м. Київ,
044-257-93-44
пр. 40-річчя Жовтня, 88
"ЦЗ" Печерського району
044-280-51-51
м. Києва
ресhсz@health.kiev.ua
01015, м. Київ,

Володимир Іванович
050-561-67-28

Ткаліч
Ігор Вۥячеславович
093-044-84-70
Середа
Петро Михайлович
097-972-65-22

Шип
Андрій Юрійович
050-432-12-22
Гриневич
Роман Йосипович
067-124-78-35

Давосир
Ігор Зіновійович
067-803-09-60
Хірса
Надія Федорівна
066-207-52-68
в.о.Котенко Юлія
Ігорівна
050-384-81-48

Пантелеймонова
Світлана Петрівна
096-289-72-44

Баркалова
Людмила Валіївна

Погуляй
Ганна Вікторівна
067-124-69-75

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

вул. Московська, 38
Диспансерне відділення № 1 КНП
044-483-21-93
Шульга А.П.
"Центр спортивної медицини міста centrzdorov@ukr.net
Києва".
centrsport@ukr.net
вул. Білоруська, 11
Клініка Healthy and Happy
044-501-02-03
Адреса: вул. Саксаганського, 39А,
Київ, 01033
Львівська область
КЗ Львівської ОР "Львівський
032-238-70-96 т/ф
Середа Степан
ОЛФД"
lolfdlviv@ukr.net
Васильович
79044, м. Львів,
067-967-65-78
вул. Коновальця, 47
Миколаївська область
ОЛФД - заклад комунальної
051-247-93-05 т/ф
Кравчук
власності області
051-247-83-49 т.
Тетяна Генріхівна
54017, м. Миколаїв,
ovfd.mk@ukr.net
050-707-10-25
вул. Дунаєва, 39
Одеська область
КУ Одеський ОЛФД
048-785-19-82
В.о. головного
65012, м. Одеса,
048-725-91-10 т/ф
лікаря
2-й Куликовський пров, 4
oblvfd@mail.css.od.ua
Дмитрієв
с 08.30-14.00
Олег Аркадійович
Полтавська область
Полтавський обласний клінічний
053-227-37-68 т/ф
Шейко
ЛФД
sheiko_petro@mail.ru
Петро Андрійович
36011, м. Полтава,
pofd_poltava@mail.ru
066-297-43-50
вул. Шевченка, 23
Кременчуцький ОЛФД
053-677-97-00
Соколов
39602, м. Кременчук,
dispanser@lіnk-kremen.net
Сергій Євгенович
вул. 60-річчя Жовтня, 26/41
050-635-50-87
Рівненська область
Відділення СМ та ЛФК
036-263-37-35 т/ф
Вовчанська
Рівненського обласного клінічного
08.00 до 16.00
Світлана Євгенівна
ЛДЦ ім. Віктора Поліщука
obl-lik-fiz@rambler.ru
067-645-10-44
33028, м. Рівне, вул.16 липня, 36
Сумська область
КЗ Сумської ОР "Сумський
054-266-11-80
В.о. Родніков
обласний клінічний ЛФД"
fizdispanser67@mail.ru
Віктор Вікторович
40022, м. Суми,
08.00 до 16.00
вул. Лучанська, 44
Тернопільська область
Тернопільський обласний
035-252-64-72
Паньків
комунальний ЛФД
035-225-37-58 т/ф
Ігор Володимирович
46001, м. Тернопіль,
oklfd_ternopil@ukr.net
вул. Старий ринок, 1А
Харківська область

29.

30.

31.

32.

33.

34.

КЗ ОЗ Харківський ОЛФД”
61072, м. Харків,
вул. Тобольська, 63

057-340-33-09
057-340-25-4 т/ф
kholfd@ukr.net
Херсонська область
Херсонський обласний
055-235-50-27 ф.
ЦЗ та СМ
055-235-50-26
73005, м. Херсон,
centersportmed@i.ua
вул. Перекопська, 169 (а/с 56)
romaskevichy@uk.net
Хмельницька область
Кабінет СМ 1-ої міської
038-265-52-02 ф.
поліклініки,
038-279-43-42 т.
29013, м. Хмельницький,
1hospital@mail.ru
вул. Подільська, 54
(поліклініка)
Чернігівська область
Відділення СМ КЛПЗ
046-295-39-02
«Чернігівський обласний центр
сh_ocrzon@i.ua
радіаційного захисту та
оздоровлення населення»
14020, м. Чернігів,
вул. Шевченка, 160
Черкаська область
Відділення ЛФК та СМ КЗ
047-237-03-52
"Черкаська обласна лікарня Черкаської 047-237-62-92 т/ф
ОР"
oblkan@zdrav.ck.ua
18009, м. Черкаси,
(лікарня)
вул. Дахнівська, 25А,
біля магазину Порізка скла, лісовий
магазин
Чернівецька область
КУ "ОЛФД"
037-223-13-85 т/ф
58022, м. Чернівці,
olfd.ukr@gmail.com
вул. Стеценка, 3

Кириллов
Віктор Петрович
067-573-80-55
Ромаскевич
Юрій Олексійович
067-416-27-08

Соловей
Алла Вікторівна
097-308-44-35

Коробенко
Інна Володимирівна
093-191-10-80

Голик
Володимир
Володимирович
098-395-96-16

Курик
Марія Василівна
050-934-76-38

Додаток 2

Згода батьків (законних представників) на участь неповнолітнього учасника
у змаганнях із забігу на дистанцію 5 км
Я,____________________________________________________________________________________
(П.І.Б., батька/матері/законного представника повністю)

паспорт батька/матері/законного представника повністю) серії «_____»№_______________
виданий
______________________________________________________________________________________
«_____»____________ ________р.,
(ким виданий паспорт)
виданий паспорт)

батько/мати/законний представник неповнолітнього(ї)
_______________________________________________

(коли

(потрібне підкреслити)
неповнолітнього учасника забігу повністю)

(П.І.Б.

_________________________________________________________________________ (далі «Учасник»),
«____»______________ ________ року народження, свідоцтво про народження серія
_____номер____________,
видане «____»__________
_____року________________________________________________________________,
(дата видачі свідоцтва)
(ким видане свідоцтво)
______________________________________________________________________________________
__________
______________________________________________________________________________________
_________*
(Номер і дата рішення про призначення опікуном / піклувальником, договору про
влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї, реквізити
посадової посвідчення керівника будинку дитини, дитячого будинку, інших аналогічних
виховних установ і закладів соціального захисту з реквізитами наказу про зарахування
дитини).
зареєстрованого (ї) за адресою:
___________________________________________________________________,
(адреса реєстрації неповнолітнього учасника)

фактично проживаючого(ї) за адресою:
___________________________________________________________,
(адреса реєстрації неповнолітнього учасника)

надаю згоду на участь моєї дитини (опікуваного) у змаганнях із забігу на дистанцію 5
км/естафета 5 км
(потрібне підкреслити)
у спортивному заході «_________________________________________________________» далі
(Змагання),
(назва заходу)
що відбудеться «____» ________ 2017 р. за адресою:
__________________________________________________.
При цьому:
1. Я та моя дитина (підопічний) ознайомлені з Регламентом проведення змагання та правилами
техніки безпеки, з якими я повністю погоджуюсь.
2. Я зобов'язуюсь, що я і моя дитина (підопічний) будемо дотримуватись всіх вимог
організаторів Змагання, пов'язаних з питаннями безпеки і умовами допуску до Змагання.
3. Я усвідомлюю потенційно можливі шкідливі наслідки для життя чи здоров’я, у зв’язку з
участю у змаганнях, для моєї дитини (підопічного) та її майна.
4. Я усвідомлюю, що участь моєї неповнолітньої дитини (підопічного) в даному виді змагання,
при наявності у моєї дитини (підопічного) протипоказань лікарів, може привести до
негативних наслідків для його здоров'я і життя.
5. Я підтверджую, що моя дитина (підопічний) за станом здоров’я може брати участь у
змаганнях із забігу на дистанцію 5 км, має необхідний допуск лікарів для участі, що
підтверджується доданою довідкою про допуск.
6. Я несу відповідальність за всю шкоду, заподіяну моєю дитиною (підопічним) життю,
здоров’ю та майну своєму або інших осіб.
7. Я приймаю всю відповідальність за травмування моєї дитини (підопічним) до, підчас і після
змагання не з вини організатора (включаючи, але не обмежуючись випадками заподіяння

травм внаслідок недотримання вимог, що пред'являються до учасників Змагання та
необережного поводження учасника під час Змагання), і не маю права вимагати будь-якої
компенсації за нанесення збитків від організаторів Змагання.
8. Якщо під час Змагання з дитиною (підопічним) станеться нещасний випадок, прошу
повідомити
про
це_______________________________________________________________________
(ПІБ, номер телефону)

9. Я несу повну відповідальність за особисте майно і майно моєї дитини (підопічного),
залишене на місці проведення Змагання, і в разі його втрати не маю право вимагати
компенсації від організаторів Змагання.
10. У разі необхідності я готовий скористатися медичною допомогою, наданою мені і / або моїй
дитині (підопічному) організаторами Змагання.
11. Я згоден з тим, що виступ моєї дитини (підопічного) та інтерв'ю з ним і / або зі мною може
бути записано і показано в засобах масової інформації, а також записано і показано в цілях
реклами без обмежень за часом і формату; я відмовляюся від компенсації щодо цих
матеріалів.
12. Я підтверджую, що рішення про участь моєї дитини (підопічного) прийнято мною
усвідомлено без будь-якого примусу, в стані повної дієздатності, з урахуванням потенційної
небезпеки даного виду спорту.
13. Я відмовляюся в майбутньому від всіх претензій правового характеру до організаторів
змагання за будь-яку фізичну, майнову та немайнову шкоду заподіяну моїх дитині
(підопічному)
«______»_____________________2017 р.
____________________________/____________________________________
(ПІБ)
(підпис)
*заповнюється у разі, якщо особа, яка дає згоду на участь неповнолітньої особи у змаганнях
і не є батьком або матір’ю неповнолітньому.

Додаток 3
Згода батьків (законних представників) на участь неповнолітнього учасника
у змаганнях змаганнях із забігу на дистанцію 10 км
Я,__________________________________________________________________________
___________
(П.І.Б.,
батька/матері / законного представника
повністю)
паспорт
батька/матері
/
законного
№_______________виданий _____________

представника

повністю)

серії

«_____»

______________________________________________________________________________________
____ «_____»____________ ________р.,
(ким
виданий
паспорт)
(коли виданий паспорт)
батько/мати/законний
неповнолітнього(ї)_______________________________________________
(потрібне підкреслити)
неповнолітнього учасника забігу повністю)

представник
(П.І.Б.

_________________________________________________________________________ (далі «Учасник»),
«____»______________ ________ року народження, свідоцтво про народження серія
_____номер____________,
видане
«____»_______________року_____________________________________________________________
___,
(дата видачі свідоцтва)
(ким видане свідоцтво)
______________________________________________________________________________________
__________
______________________________________________________________________________________
_________*
(Номер і дата рішення про призначення опікуном / піклувальником, договору про
влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї, реквізити
посадової посвідчення керівника будинку дитини, дитячого будинку, інших аналогічних
виховних установ і закладів соціального захисту з реквізитами наказу про зарахування
дитини).
зареєстрованого
(ї)
за
адресою:___________________________________________________________________,
(адреса реєстрації неповнолітнього учасника)
фактично
проживаючого(ї)
за
адресою:___________________________________________________________,
(адреса реєстрації неповнолітнього
учасника)
надаю згоду на участь моєї дитини (опікуваного) у змаганнях із забігу на дистанцію 10
км/естафета 10 км
(потрібне підкреслити)
у спортивному заході «_____________________________________________________________»
далі (Змагання),

(назва заходу)
що відбудеться «____» ________ 2017 р. за адресою:
__________________________________________________.
При цьому:
1. Я та моя дитина (підопічний) ознайомлені з Регламентом проведення змагання та правилами
техніки безпеки, з якими я повністю погоджуюсь.
2. Я зобов'язуюсь, що я і моя дитина (підопічний) будемо дотримуватись всіх вимог
організаторів Змагання, пов'язаних з питаннями безпеки і умовами допуску до Змагання.
3. Я усвідомлюю потенційно можливі шкідливі наслідки для життя чи здоров’я, у зв’язку з
участю у змаганнях, для моєї дитини (підопічного) та її майна.
4. Я усвідомлюю, що участь моєї неповнолітньої дитини (підопічного) в даному виді змагання,
при наявності у моєї дитини (підопічного) протипоказань лікарів, може привести до
негативних наслідків для його здоров'я і життя.
5. Я підтверджую, що моя дитина (підопічний) за станом здоров’я може брати участь у
змаганнях із забігу на дистанцію 10 км, має необхідний допуск лікарів для участі, що
підтверджується доданою довідкою про допуск.
6. Я несу відповідальність за всю шкоду, заподіяну моєю дитиною (підопічним) життю,
здоров’ю та майну своєму або інших осіб.
7. Я приймаю всю відповідальність за травмування моєї дитини (підопічним) до, підчас і після
змагання не з вини організатора (включаючи, але не обмежуючись випадками заподіяння
травм внаслідок недотримання вимог, що пред'являються до учасників Змагання та
необережного поводження учасника під час Змагання), і не маю права вимагати будь-якої
компенсації за нанесення збитків від організаторів Змагання.
8. Якщо під час Змагання з дитиною (підопічним) станеться нещасний випадок, прошу
повідомити
про
це_______________________________________________________________________ (ПІБ,
номер телефону)
9. Я несу повну відповідальність за особисте майно і майно моєї дитини (підопічного),
залишене на місці проведення Змагання, і в разі його втрати не маю право вимагати
компенсації від організаторів Змагання.
10. У разі необхідності я готовий скористатися медичною допомогою, наданою мені і / або моїй
дитині (підопічному) організаторами Змагання.
11. Я згоден з тим, що виступ моєї дитини (підопічного) та інтерв'ю з ним і / або зі мною може
бути записано і показано в засобах масової інформації, а також записано і показано в цілях
реклами без обмежень за часом і формату; я відмовляюся від компенсації щодо цих
матеріалів.
12. Я підтверджую, що рішення про участь моєї дитини (підопічного) прийнято мною
усвідомлено без будь-якого примусу, в стані повної дієздатності, з урахуванням потенційної
небезпеки даного виду спорту.
13. Я відмовляюся в майбутньому від всіх претензій правового характеру до організаторів
змагання за будь-яку фізичну, майнову та немайнову шкоду заподіяну моїх дитині
(підопічному)
«______»_____________________2017 р.
____________________________/____________________________________
(дата)
(підпис)
(ПІБ)
*заповнюється у разі, якщо особа, яка дає згоду на участь неповнолітньої особи у змаганнях
і не є батьком або матір’ю неповнолітньому.

