
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення ХX відкритого чемпіонату м. Чернігова з 

одногодинного бігу 

 

 

        1.  МЕТА ТА ЗАВДАННЯ: 

- популяризація бігу  як потужного засобу оздоровлення людей; 

- залучення широких верств населення до регулярних занять спортом; 

 

 

        2.   КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ  ЗМАГАНЬ 

          Керівництво організацією та проведенням змагань покладається на легкоатлетичний клуб 

«Атлант V2»: 

Оргкомітет заходу: 

- Директор змагань – Масюк Андрій Михайлович, моб.тел. +38093 2035709  

- Головний суддя змагань – Рябов Володимир В’ячеславович, моб.тел. +38066 3974772 

 

       

         3.  МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. 
        Змагання проводяться в м. Чернігові 27 березня 2016 р. Місце проведення – Красна площа. 

Початок змагань об 10.00. Змагання особисті. 

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ:  

- годинний біг (приймають участь тільки зареєстровані учасники);  

- дитячий забіг на 1 коло (приймають участь юнаки та дівчата 2001 р.н. та молодші); 

 

   

   4. ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ 

   Учасники долають коло довжиною 920 м.  Покриття кола – 100% асфальт. На змаганнях діє 

електронна чіпова система фіксування подоланої дистанції. 

    Старт забігу загальний. Завершуються змагання звуковим сигналом (пострілом стартового 

пістолета) від головного судді. При поданні звукового сигналу учасник повинен повністю 

зупинитись і знаходитись на місці до фіксування його результату суддями на колі. Переможці 

та призери змагань визначаються найбільшою подоланою відстанню з моменту старту. 

Кратність обчислення дистанції становить 10м (в бік зменшення дистанції). 

 

  

          5.  УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ ТА ВІКОВІ ГРУПИ. 
           До участі у змаганнях з годинного бігу допускаються учасники, старші 2001 р.н., які не 

мають медичних і будь-яких інших протипоказань. 

           Кожен учасник несе особисту відповідальність за стан свого здоров’я під час проведення 

змагань.  

          До участі в дитячому забігу на 1 коло допускаються юнаки і дівчата 2001 р.н. та молодші. 

       Вікові групи. 
        Чоловіки:16-39,40-49,50-59,60 і старші. 

         Жінки:16-39, 40-49,50-59,60 р. і старші. 

         Вік учасників фіксується на день проведення змагань. 



 

        6.НАГОРОДЖЕННЯ 

       Переможці та призери у годинному біг в абсолютній першості (чоловіки та жінки) 

нагороджуються грошовими призами від легкоатлетичного клубу «Атлант-V2» або 

подарунковими сертифікатами від спонсорів змагань: 

  І місце – 400 грн.  

 ІІ місце – 300 грн.  

 ІІІ місце – 200 грн.  

      Переможці у своїх вікових групах нагороджуються призами від спонсорів, медалями  та 

дипломами . 

     Переможці та призери дитячого забігу (окремо юнаки та дівчата) нагороджуються призами 

від спонсорів, медалями та дипломами. Учасники дитячого забігу отримують солодощі та напої 

на фініші дистанції. 

      Додатково нагороджуються найстарший та наймолодший учасники пробігу. 

 

 

      7.ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ 
      Учасники, які приймають участь в годинному бігу, сплачують стартовий внесок (згідно 

вартості  стартових пакетів (див. пункт 8). Учасники змагань пенсійного віку  сплачують 50% 

вартості базового стартового внеску. 

      Участь в  дитячому забігу безкоштовна. 

      До участі в заході можуть долучатися спонсори (згідно умов спонсорських пакетів). 

      Витрати  на проїзд учасників до місця проведення змагань – за рахунок відряджуючих 

організацій. 

 

 

    8.РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ГОДИННОГО БІГУ 

    Електронна  реєстрація учасників одногодинного бігу триває з 08 лютого до 25 березня 2015 

року на сайті www.runstyle.com.ua 

    Вартість базового стартового пакету 150 грн. Вартість розширеного пакету 250 грн. (кількість 

пакетів обмежена). 

    Учасник, який зареєструвався та сплатив базовий стартовий внесок забезпечується чіп-

таймінгом (при отриманні електронного чіпу, учасник повинен сплатити 50 грн. завдатку, який 

повертається після змагань), отримує фірмовий нагрудний номер, електронний сертифікат 

учасника (надходить на вказану учасником електронну адресу протягом 10 днів після 

проведення пробігу), а також забезпечується напоями під час та після пробігу. 

     Учасник, який сплатив вартість розширеного пакету додатково до базового отримує 

пам’ятну медаль пробігу (вручається по завершенні змагань) та спеціальні пропозиції від 

спонсорів.  

      Видача нагрудних номерів учасникам годинного бігу, а також реєстрація учасників 

дитячого забігу проходитиме 27 березня 2016 року з 08.30 до 09.30 на Красній площі 

м.Чернігова. 

 

 

Дане положення є офіційним викликом на змагання. 

http://www.runstyle.com.ua/

