ПОЛОЖЕННЯ
Про проведення відкритий корпоративний забіг.
«Union Run» 01/10/2017
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
- Cтворення спортивної атмосфери для промоцii фізичної культури, спорту
та здорового способу життя.
- налагодження дружніх стосунків між спортсменами з рiзних видiв спорту
та клубiв.
- популяризація легкоатлетичних пробігів, як найпростішої форми
змагальної діяльності для усіх любителів бігу, як професійних
спортсменів так і аматорів;
2. ОРГАНІЗАТОРИ ПРОБІГУ
Організаторами змагань є громадська організація «КПВЭ Union»
3. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПРОБIГУ
1 жовтня 2017 року у місті Львiв, парк Стрийський
Початок роботи стартового містечка о 8:00
Початок пробiгу о 10:00
4. ТРАСА ТА ДИСТАНЦІЯ ПРОБІГУ
Вимір часу здійснюватиметься за допомогою електронної чіпової
системи.
Дистанція пробігу – 1/3/5/10 кілометрів. Старт та фiнiш забігу буде
розміщений у Стрийському парку. Маршрут пролягатиме по верхнiй частинi
парку.
Траса буде промаркована, а також будуть встановленні відмітки на кожному
кілометрі дистанції.
В організації руху на трасі учасникам допомагатимуть волонтери пробiгу
5. УМОВИ УЧАСТІ
Дiти вiком 6 -7 рокiв можуть приймаюти участь лише у забiгу - 1 кiлометр.
Дiти вiком 8-9 рокiв можуть долати дистацiю -1 або 3 кiлометри.
Дiти вiком 10-12 рокiв можуть обирати дистанцiю 1/3/5 кiлометри.
Реэстрацiя на дистанцii пробiгу 1/3/5/10 кілометрів, може бути будь-яка
особа вiд 13 рокiв та старше
Обов’язковою умовою участі у змаганнях є заява із особистим підписом,
який свідчить про те, що кожен учасник пробігу бере участь на власну
відповідальність.
Зразок заяви, учасники зможуть отримати під час видачі стартового пакету.

Учасники змагань повинні виконувати вказівки осіб (судді, волонтери), що
діють від імені Організаторів змагань.
Під час руху по трасі учасникам забороняється використовувати будь-які
транспортні засоби.
Забороняється участь у змаганнях під впливом алкоголю, наркотичних та
психотропних речовин.
Під час реєстрації у змаганнях кожен учасник повинен мати оригінал або
копію документу, що засвідчує його особу.
Регламентований час на подолання дистанції 10 кiлометрiв –
1 година 20 хв.
Організатор не несе відповідальності за зберігання цінних речей учасників.
Учасники висловлюють свою згоду на використання їхніх особистих даних
для 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.
6. РЕЄСТРАЦІЯ
Кожен учасник змагань повинен зареєструватись для участі у змаганнях
пройшовши попередню електронну реєстрацію за посиланням на
офіційннiй сторнцi органзаторiв у мережi facebooke «SportsKarateUnion»,
«Union Run», або безпосередньо на сайтi «www.runstyle.com.ua» та
оплативши старотовий внесок вiдправити копiю квитанцii на e-mail:
lvivunionrun@gmail.com

РЕЕТРАЦIЯ УЧАСНИКIВ ВIДБУВАТИМЕТЬСЯ ДО 24 ВЕРЕСНЯ
2017р. ВКЛЮЧНО!
З 25 ВЕРЕСНЯ РЕЄСТРАЦІЯ БУДЕ ЗАКРИТА!
Остаточною заявкою для участі у змаганнях вважається: попередня
реєстрація, оплата стартового внеску до 24 вересня 2017р. та заява учасника
пробігу із особистим підписом пiд час видачi стартового пакета.
ЛІМІТ УЧАСНИКІВ - 300 ОСІБ!
7. ОПЛАТА СТАРТОВОГО ВНЕСКУ

- Стартовий внесок для участі у пробігу на дистанції 1/3/5/10 км
становить: 350 гривень;
СТАРТОВИЙ ПАКЕТ УЧАСТНИКА
включає в себе:
- Офцiйна футболка заходу
- Нагрудний номер та чіп для фіксації результату;
- Офiцiйний браслет заходу.
- Спеціальні пропозиції від партнерів;
- Роздягальні та камери схову.
- Музичний супровiд
- При подоланні обраної дистанції медаль фінішера.
Видача стартових пакетiв вiдбуватиметься 30 вересня 2017 року за адресою
м.Львi в, вул. Героi в УПА, 73, 38 корпус. 2 поверх.
Зал SportsKarateUnion
ПРОВЕДЕНА ОПЛАТА ПРИ СКАСУВАННІ РЕЄСТРАЦІЇ
УЧАСНИКОМ ЗМАГАНЬ ПОВЕРНЕННЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ!
8. НАГОРОДЖЕННЯ
Усі учасники змагань, що завершать дистанцію отримують пам'ятні медалі
9. ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ
Витрати пов’язані з організацією, підготовкою та проведенням пробiгу,– за
кошти організаторів пробігу.
Витрати пов’язані з приїздом, розміщенням та харчуванням учасників
пробшгу за рахунок відряджуючих організацій або за власний рахунок.
10. КІНЦЕВА ПОСТАНОВА
Організатори змагань забезпечують медичне обслуговування учасників під
час змагань (лікар на старті та фініші). Організатор має право вносити зміни
до положення про змагання. Остаточний варіант положення про змагання
буде оприлюднений до 25.09.2017 року.
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.

