
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ  
легкоатлетичногопробігу  

«ЗАБІГ У ВИШИВАНКАХ» на 2,6 км  
присвячений 26-ій річниці Незалежності України  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Одеса, Україна, 2017  
 



1. ЦІЛІ ЗМАГАНЬ  
 

1.1. Легкоатлетичний пробіг«Забіг у вишиванках» на 2,6 км (надал – Змагання/   
Захід)  проводиться з метою:  

• Святкування Дня Незалежності України в м.Одеса;  
• Поширення патріотичног настрою серед населення України;  
• Пропаганда здорового способу життя та залучення населення до регулярних        

занять фізичною культурою і спортом;  
• Розвиток масового спорту в Одесі та Україні;  
• Створення позитивного іміджу України у Світі.  
 

2. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЬ  
 

2.1. Організатор заходу ГО «Федерація любителів спорту».  
2.2. Проведення змагань здійснює ГО «Спорт Тайм Україна».  
2.3. Оргкомітет:  ГО «Спорт Тайм Україна» 
 

3. МІСЦЕ, ЧАС ТА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ  
 

3.1. День і час проведення змагань: 24 серпня 2017 р. з 05:30 до 07:30.  
3.2. Місце старту змагань – м. Одеса, Приморський бульвар.  
3.3. Траса – 95% асфальт, 5% бруківка. Старт і фініш змагання проводиться     
в одному місці.  
3.4. Розклад* (можливі зміни):  

3.4.1. 05:30 - відкриття  стартового містечка: 24  серпня 2017р, місто Одеса, 
Приморський бульвар;  

3.4.2. 05:45 – вступне слово організаторів;  
3.4.3. 06:00 - старт забігу на 2,6 км;  
3.4.4. 06:45 – нагородження переможців на 2,6 км;  
3.4.5. 07:00 - закриття траси;  
3.4.6. 07:05 - лотерея за стартовими номерами учасників змагань.  
 

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ  
 

4.1. Доучасті у забігу на дистанції 2,6 км, допускаються всі бажаючі від 5 років і 
старші, які  не мають протипоказань за станом здоров'я для участі в даному 
забігу.  
4.2 Вік учасника визначається кількістю повних років станом   на 24 
серпня 2017 року.  
4.3. Кожен учасник змагань добровільно бере участь у
змаганнях, визнаючивсі ймовірні ризики для власного здоров’я під

час і після їх закінчення.  
4.4. Кожен учасник змагань бере на себе особисту 
відповідальність за свій фізичний стан і здатність завершити дистанцію      
змагань.  
 



5. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ  
 
5.1. Реєстрація учасників відбуватиметься в період з 01 липня 2017 року       
по 22 серпня 2017 року виключно на сайті 
http://vyshyvanka-odesa.timingevents.com/ ;  
5.2. Реєстрація учасників в день заходувідбуватиметься до
05.40 на місці старту;  
5.3. Для реєстрації необхідно:  

5.3.1. Зареєструватися та оплатити стартовий внесок на відповідний  
забіг на сайті  http://vyshyvanka-odesa.timingevents.com/ ;  

5.3.2. Ознайомитись з Положенням про проведення забігу;  
5.3.3 Прочитати та підтвердити ознайомлення з відмовою від 

претензій; На  електронну  адресу,  вказану  учасником  при  
реєстрації,  буде  надіслано  лист- підтвердження зі стартовим номером.  
5.4. Сплатити реєстраційний внесок впродовж 24 години   з моменту 
реєстрації на сайті. За несплату реєстрації, стартовий номер буде 
скасовано.  
 

6. ВИДАЧА СТАРТОВИХ НОМЕРІВ  
 
6.1. Видача стартових номерів буде проводитись 23 серпня з 18:00 до 20:00, та 24              
серпня з 05:30 до 05:45 за адресою Приморський бульвар.  
6.2. Для отримання стартового пакету необхідно:  

6.2.1. Пред’явити посвідчення особистості;  
6.2.2. Пред’явити стартовий лист учасника (роздрукований, або у 

електронному вигляді);  
6.2.3. Надати підписану угоду-відмову  від претензій, згоду на 

обробку персональних даних (зразок додається).  
6.3. Стартовий пакет учасника видається виключно особисто його

власнику за наявністю документа, що посвідчує особу;  
6.4. В «стартовий пакет»  учасника на дистанції 2,6 км включені:  

6.4.1. стартовий номер учасника;  
6.4.2. футболка - вишиванка;  
6.4.3. Онлайн диплом про участь у змаганнях;  
6.4.4. Роздягальні і камери схову;  
6.4.5. Спеціальні пропозиції від партнерів заходу; 
6.4.6. Вода на фініші. 
 

6.5. Позавершенні Заходу  серед усіх учасників змагань по
стартовим номерам буде  проходити лотерея з цінними призами.  
 

 7. ПРОТЕСТИ І ПРЕТЕНЗІЇ  
 
7.1. Протести.  



7.1.1 Учасник має право подати протест, що впливає на 
призове місце в абсолютній  першості, в день заходу, протягом 
30 хвилин після оголошення попередніх результатів.  

7.1.2 Протести подаються в оргкомітет.  
7.1.3 Протест приймається лише після сплати у розмірі 200грн. У разі

задоволення  протесту, кошти повертаються. У разі відхилення протесту, 
кошти не повертаються.  
 

10. НАГОРОДЖЕННЯ  
 
10.1. Дистанція 2,6 км:  

10.1.1. Чоловіки - абсолютна категорія, 1– 3 місце – цінний приз.  
10.1.2. Жінки - абсолютна категорія, 1– 3 місце – цінний приз.  
 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
 

11.1. Усі зареєстровані  учасники змагань самостійно несуть 
відповідальність за власне життя  та здоров’я. При отриманні
стартового пакету, учасник зобов'язаний підписати заяву, відповідно 
до якої він повністю знімає відповідальність з організаторів за 
свій фізичний стан  до змагань, за можливий збиток здоров'ю, 
отриманий під час змагань, а також за стан здоров'я після   
змагань (зразок додається). Медичне обслуговування в процесі  
змагань  здійснює чергова бригада медичної допомоги, яку 
забезпечує Організатор.   
11.2. Медичну  допомогу можна буде отримати при необхідності на 
фініші дистанції.  Учасник, що потребує допомоги може
звернутися безпосередньо або через волонтерів або  організаторів.   
11.3. Зняття з дистанції може здійснювати медичний персонал,
організатори (якщо учасник заважає іншим учасникам в проходженні  
дистанції і порушує  правила забігу).  
11.4. Учасники зобов'язані дотримуватися Правил дорожнього
руху України і особисто  несуть відповідальність за
власну безпеку під час участі у заході.  
11.5. Кожен учасник самостійно долає всю дистанцію і несе
повну відповідальність за ризик  пов'язаний з участю у
змаганнях.  
11.6. Стартовий номер має бути прикріплений на грудях учасника і 
бути добре помітним.  Під час подолання всієї дистанції
забороняється знімати, складати, закривати номер чи логотип  
партнера на ньому.  
11.7. Учасник повинен бігти тільки по трасі дистанції, слідуючи розмітці 
траси.  
11.8. Учасник повинен підкорятися вимогам організаторів, суддів, контролерів та 
маршалів, медичних працівників. В іншому випадку учасник 
знімається зі змагань.  



11.9. Учасник підтверджує, що стан свого здоров'я перевіряв
регулярно, фізично здатний до  участі в змаганнях і не
має жодних протипоказань.  
11.10. Організатори,  спонсори,  партнери  не  несуть відповідальності  
за  фізичні  травми,  ушкодження, будь-які збитки, які учасник 
поніс до, під час або після проведення змагань.   
11.11. Стартовий внесок,  який  є  добровільним  внеском кожного  
учасника,  є  особистим  внеском, спрямованим на організацію, 
підтримку та розвиток змагань з бігу. У випадку, якщо  
учасник  не  зможе взяти  участь  у  змаганнях,  завершити  
дистанцію  або  не  вкладеться  у  встановлений ліміт часу,
внесок не повертається.  
11.12. Захід буде проведено за будь-яких погодних умов.  
11.13. Своєю  участю  учасник  підтверджує,  що  ознайомився,  
зрозумів і погодився  з  усіма  правилами проведення заходу,
порушення яких може призвести до дискваліфікації учасника.  
 

12. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  
 
12.1. Кожен  учасник  змагань  дає  свою  власну  письмову  
згоду  на  використання  його  особистих даних, фото-, відео-, аудіо
матеріалів з його участю для рекламної діяльності або в  
інших  цілях  організаторами  без  узгодження  з  ним  і  без  
права  повного  чи  часткового  відшкодування в будь-якому
вигляді.  

 
13. ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА  

 
13.1. Детальна інформація про захід (анонси, положення, інформація  
про забіг, фото і відео звіт) розміщена на http://vyshyvanka.club/  
13.2. За інформацію на інших інформаційних ресурсах, оргкомітет 
змагань відповідальності  не несе.  
 

14. КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРІВ  
 
14.1. Директор змагань – Шуманова Юлія, моб.: +38 063 452 13 92 email:
sporttimeukraine2@gmail.com  
14.2. Директор з реєстрації учасників - Дзебан Олександра, моб.: +38 063 285 30 95              
email: sporttimeukraine2@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 



 ДОДАТОК №1:  
ЗРАЗОК  

 
Забіг у вишиванках 2017 - Одеса - 2,6 км  

Дата: 24 серпня 2017  
Cайт: http://timingevents.com  

 
Учасник  
 
Ім'я: _________  
Прізвище: ___________________  
Дата народження: ___________________  
Місто: Одеса  
Назва клубу: ______________________ 
Стартовий номер _______________  
 

ЗАЯВА  
 
Я, учасник змагань __________________________________ підтверджую, що      
перебуваю в хорошому фізичному стані і не маю протипоказань для участі в обраному             
мною спортивному змаганні, яке проходитиме в 2017 році. Я розумію всі ризики,            
пов‘язані з участю в даному спортивному заході, і підтверджую свою достатню для            
участі в заході фізичну підготовку. Я обізнаний про всі ризики і небезпеки, пов‘язані з              
участю у змаганнях, можливості отримання травм і пошкоджень спортивного         
спорядження. У разі можливого виникнення нещасного випадку (непередбачених        
ситуацій) і під час підготовки до заходу, під час змагань і після їх завершення              
зобов‘язуюсь не пред‘являти претензій Організаторам заходу, а також вимог з          
відшкодування збитків і завданої шкоди.  
 
Дата  
Підпис 


