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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
Змагання проводяться для:
- розвитку легкої атлетики і залучення населення до занять спортом;
- вдосконалення спортивної майстерності, отримання змагального досвіду;
- популяризації легкої атлетики серед населення Вінницької області та України;
2. ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ
-

Змагання проводяться у форматі «онлайн». Учасник самостійно долає будь-яку дистанцію
та маршрут траси;
3. ОРГАНІЗАТОРИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ

-

Підготовка і проведення змагання здійснюється організаторами змагань (ГО
«УКРСПОРТТЕХ»);
Організатори виконують роботу з підготовки та проведення змагань, ведуть розрахунки
витрат, пов’язаних з проведенням змагань, забезпечують суддівство змагань та поточні
потреби учасників та офіційних осіб змагань.
4. ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАННЯ

Змагання проводяться за рахунок коштів організаторів, залучення коштів спонсорів та
партнерів. Витрати на проїзд, проживання та харчування несуть організації, що відряджають
учасників або самі учасники.
5. ПРОГРАМА ЗМАГАННЯ
Для участі у змаганнях допускаються учасники:
• Чоловіки і жінки старші 18 років
Вік учасників Змагання визначається станом на 31 грудня поточного року.
Вік учасників Змагання підтверджується в день отримання стартового пакету під час
оформлення стартового листа на підставі пред’явлення документа (копії), який підтверджує
дату народження. Усі зареєстровані учасники самостійно несуть відповідальність за власне
життя та здоров’я.
6. ДОПУСК ДО УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ
Допуск до змагань здійснюється згідно правил World Athletics (Правило 4, 20-23);
У змаганнях беруть участь спортсмени, зареєстровані за допомогою електронної системи
реєстрації IKS (www.iks.org.ua);
- Кожен учасник повинен надати такі обов’язкові документи:
o документ, що посвідчує особу (для підтвердження прізвища, імені та віку);
o виняток особистої відповідальності;
o згоду на обробку персональних даних;

-

-

Територіальне представництво визначається згідно Правил та регламентів World Athletics,
Федерації легкої атлетики України, Федерації легкої атлетики Вінницької області;
7. СТАРТОВИЙ ПАКЕТ УЧАСНИКА

Онлайн забіг:
• футболка-вишиванка учасника
• медаль учасника;
• стартовий номер;
8. ПОРЯДОК ТА ВАРТІСТЬ РЕЄСТРАЦІЇ
Реєстрація проводиться на офіційному сайті iks.org.ua. Вартість реєстрації становить:
• До 19 серпня – 600 грн.
9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ВНЕСКІВ
Реєстраційний внесок, сплачений учасником Змагання, не підлягає поверненню ні за яких
обставин, наприклад: якщо учасник не може взяти участі у Змаганні, завершити обрану
дистанцію, не вкладеться в установлений ліміт часу, а також якщо учасник дискваліфікований
або Змагання скасовано через форс-мажорні обставини і т.д.
Реєстрація учасника анулюється, якщо під час реєстрації ним були надані неточні та/або
помилкові дані. У разі анулювання реєстрації грошові кошти не повертаються.
Оплачена реєстрація не може бути скасована і стартовий внесок не повертається.
10. РЕЗУЛЬТАТИ, ПІДСУМКОВІ ПРОТОКОЛИ, НАГОРОДЖЕННЯ
Визначення результатів, переможців та нагородження не відбувається.
11. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ
-

Кожен учасник змагань добровільно бере участь у Змаганні, визнаючи всі вірогідні ризики
для власного здоров’я під час та після їх закінчення. Кожен учасник змагань бере на себе
особисту відповідальність за свій фізичний стан і спроможність завершити обрану
дистанцію змагань. Організатор змагань не несе відповідальності за фізичні травми,
ушкодження, які учасник змагань отримав під час проведення змагань. Організатор змагань
не несе відповідальності за погіршення фізичного стану учасника змагань після проведення
змагань. Організатор змагань не несе відповідальності за будь-які збитки (втрату або
пошкодження особистих речей), які учасник змагань отримав під час проведення Змагання,
або завдану під час змагань учасниками або глядачами.
12. УМОВИ ПЕРЕНЕСЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ ЗМАГАНЬ

Організатор гарантує проведення Змагання за будь-яких погодних умов.
Організатор залишає за собою право вносити зміни до програми Змагання.
Організатор залишає за собою право скасувати Змагання (до або під час проведення) через
форс-мажорні обставини.
Жодне рішення організатора Змагання не підлягає оскарженню в судовому порядку.
Кожен учасник своєю участю у Змаганнях та особистим підписом стартового листа
підтверджує, що він ознайомився з усією інформацією стосовно змагань, надану
організатором змагань, зрозумів і погодився з усіма правилами проведення заходу, порушення
яких може привезти в крайньому випадку до його дискваліфікації.
Правила та загальні умови – офіційний документ, який діє на правах договору між
організатором та учасником Змагання. Будь-які пропозиції, поправки та доповнення до цього
документу приймаються на електронну пошту організатора Змагання: race@iks.org.ua

13. ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ:
•

Голова ГО УКРСПОРТТЕХ –КАЧКІВСЬКИЙ Іван Олександрович

Контактний email:
Контактний телефон:

race@iks.org.ua
+38 (096) 720 74 98 (Viber, Telegram)

Дане положення є офіційним запрошенням на змагання.

