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1.

Дистанції Забігу: - індивідуальні забіги -3 км,6 км,
парні забіги 2 люд*3 км, 2люд*6 км,
парний забіг- квест 2люд*1,5 км.
Цілі змагань
«Закохані в біг» (далі – Змагання/Захід) проводяться з метою популяризації
та пропаганди бігових масових заходів в Україні, а також:
•
популяризації та пропаганди здорового способу життя
•
розвитку масового спорту
•
інтеграції м.Дніпро у світовий біговий рух
•
інформування, плекання та мотивування аудиторії, допомоги в
досягненні нею особистих і спортивних цілей, стимулювання росту спортивних
досягнень у широких масах населення міста
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Організатори, патронат
Організатором змагань виступає: громадська організація «Старт Дніпро»
Під патронатом: Федерації легкої атлетики м. Дніпра
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4. Базові правила проведення Змагання

Організатор змагань залишає за собою право вносити зміни в програму
змагань.
Базові правила
Організатори змагань залишають за собою право скасувати змагання (до або
під час проведення) через форс-мажорні обставини.
Правила та загальні умови - офіційний документ, який діє на правах
договору між організатором і учасником змагань.
Будь-які пропозиції, поправки і доповнення до цього документу
приймаються на електронну пошту організатора змагань: startdnipro@gmail.com
Організатори змагань залишають за собою право вносити зміни в програму
змагань.
Забороняється використання будь-якої релігійної та політичної реклами
учасниками Заходу.
Здоров'я
Кожен учасник змагань добровільно бере участь у змаганнях, визнаючи всі
ймовірні ризики для власного здоров'я під час і після їх закінчення.
Кожен учасник змагань бере на себе особисту відповідальність за свій
фізичний стан і здатність завершити дистанцію змагань.
5. Витрати по організації та проведенню змагань

Витрати по організації та проведенню змагань покладаються виключно на
Організатора Змагань .
6. Програма забігу

Видача стартових пакетів для учасників:
-15 лютого 2018 з 16:00 до 19:00. Вул. Героїв Крут 1/72, офіс «Start Dnipro».
-16 лютого 2018 з 10:00 до 19:00. Вул. Героїв Крут 1/72, офіс «Start Dnipro».
- 17 лютого 2018 з 11:00 до 11:50. Парк Лазаря Глоби, приміщення
«Трогательный зоопарк» (біля пішоходного моста)
Для отримання стартового пакету при собі учасник повинен мати
роздрукований стартовий лист, підписаний власноручно та оригінал\копію
документа, що засвідчує особу.
В «стартовий пакет» учасника включені:
- Стартовий нагрудний номер;
- Клейкий номер на сумку для камери схову
- Булавки
- Медаль фінішера (першим ста зареєстрованим безкоштовно, зі 101
учасника --за умови оплати)
- Футболка фінішера (за умови оплати)
- Шоколадні цукерки для финішерів –дівчат
- Фіксація часу за колами
- Яскраві фото в електронному вигляді

- Роздягальні та камери схову
- Конкурси та лотереї на фінішу

День Забігу. 17 лютого 2018 року:
Відкриття «стартового містечка» (Парк Лазаря Глоби, за будинком
Профспілок ( Дмитра Яворницького 93): 10:30 год
Робота роздягалень та камер схову в приміщенні «Трогательный зоопарк»
(біля пішоходного моста), Парк Лазаря Глоби 11:00 – 14:00 год
Старт індивідуальних забігів на 3 та 6 км та парних забігів 2 х3 км та 2х6
км: 12:00 год
Старт парного забігу-квесту 2х1,5 км 12:50 год
Визначення найромантичнішої пари, конкурс на найпалкіше визнання в
коханні.
Нагородження переможців : 13:20 – 13:30 год
Закриття стартового містечка 13:40 год
7. Умови допуску до змагань

Допуск учасників до змагань здійснюється за наявності документів, що
надаються волонтеру на стойці видачі стартових пакетів при отриманні
стартового пакета учасника:
- Посвідчення(оригінал\копія) особи, що підтверджує особу та вік учасника
(обов'язково для всіх учасників);
- Роздрукований та підписаний стратовий лист, з кабінету учасника в
системі реєстрації athletic-events (ОБОВ»ЯЗКОВО)
В разі відсутності посвідчення особи стартовий номер та пакет учасника не
видається.
Загальний ліміт учасників на дистанціях:
3 км 50 чол
6 км – 70 чол
2х3 км – 40 чол (20 пар)
2х6 км – 40 чол (20 пар)
2х1,5 км – 50 чол (25 пар)
8. Маршрут і траса. Особливості проходження дистанцій.
Траса змагань для всіх дистанцій прокладена по парку Глоби.
Одне коло складає 1,5 км.
Для дистанції 3 км учасник долає 2 кола, для дистанції 6 км 4 кола, для 1,5
км - 1 коло.
Покриття траси: 100% - асфальт.

Траса дистанцій Забігу
https://goo.gl/Bgd9BR

9. Реєстрація на змагання

Учасники допускаються до змагань за умови належної і своєчасної реєстрації
на змагання. Реєстрація можлива в режимі on-line на сайті реєстраційної системи :
https://athletic-events.com/events/475
Електрона реєстрація учасників буде відкрита з 21 січня 2018 року до 16
лютого 2018 року до 18:00.
Реєстрація off-line в ручному режимі можлива в день старту 17 лютого на
місці видачі стартових пакетів з 10:30 до 11:30 ( за умови наявних лімітів на
дистанції). Реєстрація може бути закрита при досягненні лімітів учасників.
Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив заявку та сплатив
реєстраційний внесок.
Реєстраційний
внесок, сплачений учасником змагань, не підлягає
поверненню ні за яких обставин, наприклад: якщо учасник змагань не може взяти
участь у змаганнях, завершити обрану дистанцію, якщо змагання скасовані через
форс-мажорні обставини і т.д.
Реєстрація, що оплачена не може бути відмінена та/або змінена на іншу особу
и реєстраційний внесок не повертається.
Повернення грошових коштів, сплачених у рахунок реєстраційного внеску, не
проводиться згідно з Договором публічної оферти, який приймається учасником
при реєстрації на захід.
Особисті дані
Кожен учасник змагань згоден на використання його особистих даних, фото-,
відео- або аудіоматеріалів з його участю і без узгодження з ним для реклами
заходу без будь-якої компенсації з боку організатора змагань.
Всі фото- та відеоматеріали змагань, доступні організатору змагань, можуть
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бути використані організатором змагань як допоміжні документи, що
підтверджують точність результатів змагань і випадки порушення правил змагань.
Результати та їх облік
Захід обслуговується за допомогою комп’ютерної фіксації та ручного
хронометражу.
Організатори Змагання не гарантують отримання особистого результату
учаснику, якщо його нагрудний номер не було чітко видно на фінішу.
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 змагань розміщує інформацію з результатами забігу на сторінці
заходу https://www.facebook.com/events/1554102307972675/
Для індивідуальних забігів на 3 та 6 км визначається індивідуальний
результат учасника згідно його фінішного часу.
Для парних забігів на 2х3 км та 2х6 км:
Пара складається з двох учасників , що мають однаковий стартовий номер.
Фінішний час пари визначається як сума фінішного часу спортсменів.
Команди, які мають у своєму складі жінок, отримають бонус у розмірі 15%
від часу жінки.
За виведеними результатами визначаються абсолютні переможці
Для парного забігу-квесту 2х1,5 км
Пара складається з двох учасників , що мають однаковий стартовий номер. На
дистанції знаходиться чотири етапи квесту. Завдання квесту зібрати серце з
чотирьох частин однакового розміру, кольору і за однією змістовною фразою. На
першому етапі пара повинна відповісти на запитання волонтера. Після парвильної
відповіді пара отримає першу частину серця. Всі серця мають різний колір, форму
та змістове наповнення. На другій , третій та четвертій локації пара повинна
знайти відповідну частину «свого серця». Серце необхідно скріпити скотчем, який
додається до серця. В результаті пара повинна отримати цілісне серце одного
кольору з закінченою фразою за змістом.
Фінішувати пара повинна одночасно, тримаючись за руки. В іншому випадку
результат пари буде зараховано при перетині фінішного створу останнім
учасником пари. Переможці та призери (1-3 місце) визначаються за наступних
умов:
-найкращий час фінішу (по останньому учаснику пари)
-вірно зібране серце. Невірно зібране серце зменшує результат фінішу пари на
15%.
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Ліміт часу

Ліміт дистанції для забігів на 3 та 6 км — 50 хвилин.
Ліміт для забігу-квесту 2х1,5 км – 20 хвилин.
Учасники змагань, які не дотрималися ліміту часу, знімаються з дистанції і
можуть продовжити рух поза трасою змагань (тротуари, пішохідні доріжки і т.д.).
Їх результат не фіксується.

Визначення переможців та призерів, нагородження.
Визначення переможців та призерів Змагання серед учасників відбувається:
- для індивідуальних забігів - за фактом приходу на фініш. Окремо
нагороджуются учасники з 1 по 3 місце серед чоловіків та жінок.
- Для парних забігів на 3 та 6 км - за фактом приходу учасників пари на
фініш за сумою результату обох учасників. Команди, які мають у своєму складі
жінок, отримають бонус у розмірі 15% від часу жінки.
За виведеними результатами визначаються абсолютні переможці серед пар (13 місце).
Для парного забігу-квесту - за результатом приходу останнього учасника
пари на фініш з урахуванням виконаного завдання квесту. Невірно виконане
завдання зменшує результат фінішу пари на 15%. За виведеними результатами
визначаються абсолютні переможці серед пар(1-3 місце)
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Нагородження
Проводиться в день забігу згідно розкладу Заходу і не може бути перенесено
на інший час.
Призи не відправляються призерам поштою або іншим засобом окрім
особистого вручення на церемонії нагородження .
Переможці та призери отримують пам'ятні призи від партнерів та
організаторів
Призова сітка для індивідуальних забігів на 3 та 6 км:
Чоловіки
Місце
1

Жінки

Медаль, сертифікат від
магазину Arena на 1500 грн,
приз від Bodo,цукерки

Медаль, сертифікат від магазину
Arena на 1500 грн, приз від
Bodo,цукерки

2

Медаль, сертифікат від
магазину Arena на 1000 грн,
цукерки

Медаль, сертифікат від магазину
Arena на 1000 грн, цукерки

3

Медаль, сертифікат від
магазину Arena на 500 грн,
цукерки

Медаль, сертифікат від магазину
Arena на 500 грн, цукерки

Призова сітка для парних забігів на 3 , 6 км та забігу-квесту 2х1,5 км
призи
Місце

1

Медалі, сертифікати від
магазину Arena по 1500 грн,
приз від Bodo,цукерки

2

Медаль, сертифікат від
магазину Arena по 1000 грн,
цукерки

3

Медаль, сертифікат від
магазину Arena по 500 грн,
цукерки

.
Інші номінації для нагородження:
- найстарша пара за сумою віку призи від магазину Arena
- найромантичніша пара забігу (визначається серед пар хлопець+дівчина)
призи магазину Arena
-найяскравіша пара забігу - призи від від Bodo
- за найпалкіше визнання в коханні призи від від Bodo
-наймолодший учасник приз від від Bodo
-найстарший учасник приз від магазину Arena
Лотерея серед щасливих номерів призи від Bodo та подарункові
сертифікати на безкоштовну реєстрацію на бігові події від Старт Дніпро.
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Інформаційні джерела

Детальна інформація про Змагання розміщена на таких джерелах:
https://www.facebook.com/events/1554102307972675/
https://athletic-events.com/events/475
За інформацію на інших інформаційних ресурсах організатори змагань
відповідальності не несуть.

