ПОЛОЖЕННЯ
Змагань благодійного забігу «Біжу заради Олега»
В рамках змагань «Червонограська десятка-2017»
1. ВСТУП
Благодійний забіг «Біжу заради Олега» в рамках «Червоноградської десятки-2017»
проводиться з метою:
- збору коштів для лікування Олега Казмірука (10-річного червоноградця,
якому поставили діагноз мієлодиспластичний синдром, телефон мами Олега,
Наталі Казмірук – 068-518-37-94.)
– популяризації здорового способу життя;
– відзначення 325-ої річниці міста Червонограда-Кристинополя;
2. ОРГАНІЗАТОРИ ПРОБІГУ
Організаторами змагань є спортивний клуб «Ультра» та Червоноградська міська
Рада.
3. ТЕРМІН І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
1. Старт учасників відбудеться 25 червня 2017 року о 14.05 (через 5 хв. Після
старту «Десятки»), з стартового майданчику на Вічевій площі м.Червоноград.
Фініш буде розміщений у тому ж місці, що й старт.
2. Довжина траси 1,5 км. Основна частина дистанції пролягатиме центральною
частиною міста. Покриття асфальт -100%.
4. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
Субота, 24 червня 2017 року.
16:00 - 20:00 – реєстрація учасників, видача стартових номерів
відбуватиметься поруч Вічевої площі, неподалік місця Старту/Фінішу.
Неділя, 25 травня 2017
10:00 – 13:30 – продовження реєстрації учасників Благодійного забігу.
14:05 – Благодійний забіг «Біжу заради Олега»
14:20 – Закінчення контрольного часу для учасників Благодійного забігу.
16:30 – Нагородження переможців та призерів. Головна сцена на Вічевій площі.
5. УМОВИ УЧАСТІ
1. У пробігу можуть брати участь особи, яким станом на 25 червня 2017 року
виповнилось 16 років.
2. Під час реєстрації учасники зобов’язані підписати заяву, що вони усвідомлюють
ризики, які можуть виникнути у зв’язку із участю у змаганнях і що їхній стан
здоров’я дозволяє брати у ньому участь.

3. Для участі потрібно подати підписану заяву (заяву ви зможете роздрукувати з
сайту реєстрації http://ua.runstyle.com.ua/tournament_view.php?tid=79 ) після
оплати стартового (благодійного) внеску.
4. Умовою для заліку учасника є пробіг по затвердженій трасі і завершення бігу у
регламентованому часі 15 хвилин. Учасники, які скорочуватимуть трасу, будуть
дискваліфіковані.
5. Під час пробігу учасники повинні виконувати вказівки осіб, що діють від імені
організатора.
6. Забороняється використовувати на трасі будь-які транспортні засоби.
7. Гардероб і зберігання одягу будуть розміщені біля Старту/Фінішу (речі будуть
прийматися на зберігання тільки підписані і запаковані в особисті рюкзаки (сумки)
учасників. Гардероб і зберігання речей будуть відкриті 25 червня 2017 року з 11:00 до
15.00 год. Видача особистих речей буде проходити тільки за наявності стартового
номера. Організатори не несуть відповідальності за зберігання цінних речей
учасників!
8. Учасники висловлюють свою згоду на використання їхніх особистих даних для
потреб заходу та для використання їх фотографій в інформаційних і рекламних
матеріалах. Особисті дані ні в якому разі не будуть використовуватись в інших цілях
або передані стороннім особам/організаціям.
9. Забороняється старт учасників, які будуть знаходитися під впливом
алкоголю або будь-яких наркотичних речовин.
10. Передача свого стартового номеру іншій особі призведе до дискваліфікації
учасника змагань.
11. Під час реєстрації учасник повинен мати посвідчення особи в якому вказується вік
або його копію.
6. РЕЄСТРАЦІЯ І ОПЛАТА СТАРТОВОГО ВНЕСКУ.
1. Попередні заявки на участь у пробігу приймаються до 24 червня 2017 року. Подати
заявку
для
участі
можна
за
посиланням
http://ua.runstyle.com.ua/tournament_view.php?tid=79
2. Прийом додаткових заявок, реєстрація учасників, видача стартових номерів будуть
відбуватися у місці Старту/Фінішу (Вічева площа) в суботу24 червня (з 16.00 до
20.00) та в неділю 25 червня 2017 року з 10.00 до 13.30.
3. Остаточною заявкою для участі у змаганнях вважається: попередня реєстрація,
заява учасника пробігу із особистим підписом, оплата стартового внеску.
4. Реєстраційний внесок становить 50 грн. з особи (за бажанням можна
перерахувати більшу суму) до 23 червня 2017 включно.
5. Оплатити стартовий внесок можна:
ПриватБанку 5168 7572 8996 7194 (гривня) - мати хлопчика - Казмірук Наталя
Володимирівна, до 23 червня 2017 року;
-

у Секретаріаті змагань 24 червня 2017 року (з 16.00-20.00)

на старті в день змагань 25 червня 2017 року (з 10.00 до 13.30)
Мінімальний стартовий внесок становить 50 грн. Величина
максимального внеску необмежена.
Перерахувавши кошти на картку ПриватБанку, прохання надсилати фото чеку або
квитанцію про оплату на ел. адресу support@runstyle.com.ua для підтвердження
оплати стартового внеску.
-

7. НАГОРОДЖЕННЯ
1. У пробігу буде проводитись жіночий і чоловічий залік.
2. Кубки або медалі отримують:
– призери трьох перших місць у заліку жінок і чоловіків (абсолютна категорія);
– 1-3 місце серед команд із найбільшою кількістю учасників;
3. Кожен з учасників, який закінчив біг у регламентованому часі отримає
диплом за участь у благодійному пробігу.
8. КОМАНДНІ ЗМАГАННЯ У БЛАГОДІЙНОМУ ЗАБІЗІ «БІЖУ ЗАРАДИ
ОЛЕГА»
1. Для участі у командних змаганнях на дистанції 1,5 км потрібно надіслати заявку на
адресу support@runstyle.com.ua до 24 червня 2017 року. У листі потрібно вказати
назву команди та прізвища учасників ( в команді може бігти необмежена кількість
учасників, переможе команда, максимальна кількість учасників якої фінішують у
регламентованому часі – 15 хвилин).
2. Команда переможців та призери командних змагань будуть нагороджені
кубками, а також отримають пам’ятні медалі для учасників забігу на дистанції
1,5 км.
9. ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ
1. Витрати пов’язані з організацією, підготовкою та проведенням змагань,
нагородженням переможців та призерів – за кошти організаторів пробігу.
2. Витрати пов’язані з приїздом, розміщенням та харчуванням учасників
змагань за рахунок відряджаючих організації та за власний рахунок.
Організатор може вносити зміни у це положення У питаннях, що не були
вказані у даному Положенні рішення прийматиме Організатор змагань
Дане положення є офіційним запрошенням на змагання.

