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I. Мета змагань. 

 
1.1. Аматорські змагання з бігу Еко-трейл «Барви Осені - 2020» (далі – Змагання) 

проводяться з метою: 

1.1.1. популяризації та розвитку бігу серед населення м. Бровари, Київської області та 

України; 

1.1.2. підвищення іміджу м. Бровари як спортивного міста України; 

1.1.3. підвищення спортивної майстерності  любителів бігу; 

1.1.4. розвитку масового спорту та пропаганди здорового способу життя; 

 

II. Дата, час та місце проведення *можливі зміни 

 

2.1. День і час проведення змагань: 11 жовтня 2020 р. з 9.00 до 14.00 

2.2. Місце старту: м. Бровари, вул. Лучиста (Броварське лісництво). Покриття: асфальт, грунт 

2.3. Дистанції: 

2.3.1. 21 км (2 кола), біг; 

2.3.2. 12 км (1 коло), біг; 

2.3.3. 5,5 км (1 коло), біг. 

 

III. Організація та керівництво змагань. 
 

3.1. Організаторими Змагань є Організаційний Комітет у складі представників Громадської 

Організації «Б.І.Г.» підтримки відділу фізичної культури та спорту Броварської міської ради; 

3.2. Директор змагань – Андрій Фатєєв; 

3.3. Головний суддя – Олег Лобанов; 

3.4. Організаційний Комітет відповідає за: 

3.4.1. інформаційне забезпечення учасників; 

3.4.2. залучення коштів для фінансування самих змагань; 

3.4.3. надання медалей усім фінішерам, призів переможцям та призерам Змагання; 

3.4.4. забезпечення суддівства; 

3.4.5. оренду обладнання для електронної фіксації результату та техінвентарю для 

проведення Змагання;  

3.4.6. організацію заходів безпеки та медичного забезпечення забігу; 

3.4.7. контроль за підготовкою та проведенням Змагання, розглядом офіційних протестів і 

вирішенням спірних питань, а також розгляд документів і допуск до участі у змаганні. 

 

IV. Базові правила проведення Змагання. 
 

4.1. Проведення Змагання відповідає Технічним правилам у легкоатлетичних змаганнях 
Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) та відповідним рішенням, прийнятим 

Організаційним Комітетом Змагання. 
4.2. Організаційний Комітет залишає за собою право вносити зміни в програму змагань, 

гарантує проведення Змагання за будь-яких погодних умов. 
4.3. До участі у Змаганні допускаються всі прихильники бігу та скандинавської ходьби, 

активісти здорового способу життя м.Бровари, Київської області та інших регіонів України, а 

також запрошені команди підприємств, організацій, товариств, бігових клубів тощо. 

4.4. Кожен учасник добровільно бере участь у Змаганні, визнаючи всі ймовірні ризики для 

власного здоров'я під час і після його закінчення; 
4.5. Кожен учасник БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБИСТУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СВІЙ 

ФІЗИЧНИЙ СТАН і здатність завершити обрану дистанцію Змагання; 
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4.6. Кожен учасник може за бажанням застрахувати своє життя та здоров’я  на час 

проведення Змагання; 
4.7. Організаційний Комітет не несе відповідальності за фізичні травми, ушкодження та 

погіршення фізичного стану, які учасник змагань поніс під час та після проведення Змагання; 
4.8. На заході присутні медичні працівники, що мають право не допустити до змагань або 

зняти учасника зі змагань у будь-який час на свій розсуд. 
4.9. Організаційний Комітет не несе відповідальності за будь-які збитки (втрату або 

пошкодження особистих речей), які учасник поніс під час проведення Змагання; 
4.10. Захід проводиться за рахунок залучення спонсорів та партнерів та за рахунок стартових 
внесків самих учасників. 

4.11. Витрати по проїзду, розміщенню та харчуванню несуть самі учасники або організації, 
що відряджають учасників. 

 

V. ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ 

 
5.1. Суддівська колегія залишає за собою право дискваліфікувати учасника у разі, якщо: 

5.1.1. учасник біг під зареєстрованим номером іншого учасника; 
5.1.2. учасник скоротив дистанцію; 

5.1.3. учасник пробіг дистанцію, на яку не був заявлений; 
5.1.4. учасник використовував додатковий засіб пересування (велосипед, автомобіль для 

пересування та ін.); 

5.1.5. учасник почав забіг до офіційного старту; 
5.1.6. учасник проявив неспортивну поведінку. 

5.2. Організатори мають право дискваліфікувати будь-якого учасника, який БУДЕ 

ПОМІЧЕНИЙ В НЕДБАЛОМУ СТАВЛЕННІ ДО ПРИРОДИ (на дистанції або в 

таборі). Все сміття потрібно забирати з собою. 
5.2. В критичних ситуаціях, коли хтось на дистанції потребуватиме допомоги, очікується, 

що учасники допомагатимуть один одному не залежно від результату. Згідно правил 
Змагання, людська взаємодопомога цінується вище спортивного результату. 

 

VI. Дистанції та вікові обмеження учасників 
6.1. До участі на дистанціях 21 км та 12 км допускаються учасники (чоловіки та жінки) від 

18 РОКІВ за такими віковими категоріями: 

6.1.1. 18-29 років 
6.1.2. 30-39 років 

6.1.3. 40-49 років 
6.2.4. 50 і більше років 
6.2. До участі на дистанції 5,5 км допускаються учасники (чоловіки та жінки) від 14 

РОКІВ за такими віковими категоріями: 

6.2.1. 14-29 років 

6.2.2. 30-39 років 
6.2.3. 40-49 років 

6.2.4. 50 і більше років 
6.3. Вік учасника визначається на дату проведення забігу на підставі наданих документів: 

11 жовтня 2020 р 
 

VII.  Реєстрація на Змагання 
7.1. Реєстрація учасників з наданням повного пакету учасника (нагрудний стартовий номер + 

чіп + результат в особистому кабінеті + медаль фінішера) відбувається в період з 29 липня 

2020 року до 17:59 9 жовтня 2020 року або по досягненні ліміту 450 учасників на сторінці 

реєстрації https://athletic-events.com/ 

7.2. Реєстрація учасників на місці старту 11 жовтня відбувається виключно в форматі 

FREERUN – стартовий номер без чіпу (результату), без медалі, без участі в нагородженні;  

7.3. Організатори мають право змінювати ліміти без повідомлення учасників;  

7.4. Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив реєстраційну анкету на сайті та 

сплатив відповідний реєстраційний внесок. 

https://athletic-events.com/
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7.5. Ім’я та прізвище, вказані при реєстрації, мають співпадати з вказаними у документах. 

7.6. Реєстраційний внесок, сплачений учасником, НЕ ПІДЛЯГАЄ ПОВЕРНЕННЮ ні за 

яких обставин, якщо учасник не може взяти участь у Змаганні, завершити обрану дистанцію 

або дискваліфікований. 

7.7. Для реєстрації необхідно:  

7.7.1. зареєструватися на відповідний забіг на сайті www.athletic-events.com  

7.7.2. ознайомитись з Регламентом про проведення забігу (надано на сайті www.athletic-

events.com);  

7.7.3. прочитати та підтвердити ознайомлення з Відмовою від претензій;  

7.7.4. на електронну адресу, вказану учасником при реєстрації, буде надіслано лист-

підтвердження зі стартовим номером; 

7.7.5. перереєстрація на іншого учасника або зміна дистанції (у разі наявності вільних слотів) 

можлива до 23:59 7 жовтня 2020 року за умови сплати 100 грн. на рахунок організаторів. 

  

7.8.  ВАРТІСТЬ СТАРТОВОГО ВНЕСКУ 

 з 29.07 до 30.08  з 31.08 по 30.09  з 01.10 по 09.10  

21 км 300 грн. 400 грн. 500 грн. 

12 км 300 грн. 400 грн. 500 грн. 

5,5 км 250 грн. 350 грн. 450 грн. 

7.9. Знижки на реєстрацію за персональним промокодом надаються для:  

7.9.1. 50% для членів ГО БІГ, людей з інвалідністю, учасників АТО, осіб віком від 60 років 

та до 20 років. 

7.9.2. 15% для членів бігових клубів і команд чисельністю від 5 (п’яти) чоловік.  

7.10. Для отримання промокоду звертайтеся до організаторів - email: 

racebrovary@gmail.com 

7.11. Кожен учасник змагань згоден на використання його особистих даних, фото-, відео- 

або аудіо матеріалів з його участю і без узгодження з ним для реклами заходу без 

будь-якої компенсації з боку організатора змагань. 

7.12. Всі фото- та відеоматеріали змагань, доступні організатору змагань, можуть бути 

використані організатором змагань як допоміжні документи, що підтверджують 

точність результатів змагань і випадки порушення правил змагань. 

VIII.  Стартові пакети, отримання стартових пакетів 
8.1. Видача стартових пакетів відбуватиметься в суботу 10 жовтня 2020 року з 10:00 до 20:00  

в м. Бровари за адресою, яку буде оголошено на офіційній сторінці заходу в мережі Facebook 

не пізніше 5 жовтня 2020 року. 

8.2. Видача стартових пакетів в день заходу (11 жовтня 2020) буде здійснюватися на 

території стартового містечка з 7:00 до 8:30 для дистанцій 21 км і 12 км, а для дистанції 5,5 

км – до 11:30.  

8.3. Стартовий пакет видається учасникові в обмін на підписаний ним особисто ваучер 

учасника та пред’явленні посвідчення особи. Без вказаних документів стартовий пакет 

учаснику не видається і учасник не має права брати участь у Змаганні. 

8.4. До пакету учасника входять:  

• стартовий номер з чіпом для фіксації результату; 

• булавки для кріплення номера; 

• медаль фінішера (у випадку подолання дистанції); 

• інформаційні буклети та спеціальні пропозиції від партнерів; 

• можливіть скористатися камерою схову; 

• фото від професійного фотографа; 

• вода та фрукти на пунктах харчування та на фініші; 

• можливіть отримати масаж; 

http://www.athletic-events.com/
http://www.athletic-events.com/
mailto:racebrovary@gmail.com
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IX. Програма Змагань. 
9.1. Заходи в рамках Змагань 11 жовтня 2020 р. будуть проводитися за такою програмою 

(*можливі зміни): 

7:00 відкриття стартового містечка 

7:00-9:30 приїзд учасників, видача стартових номерів учасникам 

8:30 розминка учасників дистанцій 21 км та 12 км 

8:45 урочисте відкриття змагань, брифінг 

09:00 старт дистанції 21 км 

09:30 старт дистанції 12 км 

11:00 нагородження переможців та призерів забігу на 12 км в абсолюті 

11:15 нагородження переможців та призерів забігу на 21 км в абсолюті 

11:30 нагородження переможців та призерів забігу на 12 км у вікових категоріях 

11:45 нагородження переможців та призерів забігу на 21 км у вікових категоріях 

12:00 старт дистанції 5,5 км 

12:30 нагородження переможців та призерів забігу на 5,5 км в абсолюті 

13:00 нагородження переможців та призерів забігу на 5,5 км у вікових категоріях 

13:30 закриття змагань, згортання стартового містечка 

 

X. Результати та їх облік 
 

10.1. Змагання обслуговуються: 

• електронною системою хронометражу; 

10.2. Організаційний Комітет Змагань не гарантує отримання особистого результату кожним 

учасником у таких випадках: 

 учасник неправильно прикріпив номер; 

 учасник стартував або фінішував з чужим номером; 

 стартовий номер порваний, зім'ятий і т.п.; 

 електронний чіп був розмагнічений, порваний, зім'ятий і т.п.; 

 втрати номера. 

10.3. Під час подолання всієї дистанції заборонено знімати, закривати і пошкоджувати 

стратовий номер (підрізати, згинати і т.п.). 

10.4. Організаційний Комітет повинен розмістити попередній протокол з результатами 

змагань не пізніше 3 днів після проведення змагань на сайті https://athletic-events.com  

 

XI. Нагородження. 
11.1. Всі учасники змагань при перетині фінішної лінії отримують медаль учасника 

аматорських змагань «Барви Осені 2020». 

11.2. Визначення переможців та призерів Змагання серед учасників відбувається за фактом 

перетину фінішної лінії суддями змагань та/або системою електронного хронометражу. 

11.3. Нагородження учасників відбуватиметься 11 жовтня 2020 року відповідно до програми 

заходів Змагань, яка визначена даним Регламентом. 

11.4. Переможці дистанцій у відповідних вікових групах нагороджуються призами, 

забезпеченими партнерами та спонсорами заходу. 

11.5. Призовий фонд змагань в абсолютній першості та по вікових групах розподіляється 

таким чином: 

 

 

 

 

 

 

 

https://athletic-events.com/
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 Жінки Чоловіки 

I місце II місце III місце I місце II місце III місце 

21 км 
абсолютна 
першість 

відзнака за I 
місце + 

подарунок 

відзнака за 
II місце + 

подарунок 

відзнака за 
III місце + 
подарунок 

відзнака за I 
місце + 

подарунок 

відзнака за 
II місце + 

подарунок 

відзнака за 
III місце + 
подарунок 

21 км 

18-29 років 

подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок 

21 км 

30-39 років 

подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок 

21 км 

40-49 років 

подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок 

21 км 

50+ років 

подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок 

12 км 
абсолютна 
першість 

відзнака за I 
місце + 

подарунок 

відзнака за 
II місце + 

подарунок 

відзнака за 
III місце + 
подарунок 

відзнака за I 
місце + 

подарунок 

відзнака за 
II місце + 

подарунок 

відзнака за 
III місце + 
подарунок 

12 км 

18-29 років 

подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок 

12 км 

30-39 років 

подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок 

12 км 

40-49 років 

подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок 

12 км 

50+ років 

подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок 

5,5 км 

абсолютна 

першість 

відзнака за I 

місце + 

подарунок 

відзнака за 

II місце + 

подарунок 

відзнака за 

III місце + 

подарунок 

відзнака за I 

місце + 

подарунок 

відзнака за 

II місце + 

подарунок 

відзнака за 

III місце + 

подарунок 

5,5 км 

14-29 років 

подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок 

5,5 км 

30-39 років 

подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок 

5,5 км 

40-49 років 

подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок 

5,5 км 

50+ років 

подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок подарунок 

 

XII. Відповідальність учасників 
 

Кожен учасник, який пройшов реєстрацію в електронному вигляді, отримав стартовий 

номер та вийшов на обрану дистанцію автоматично відповідальність за своє життя, безпеку, 

здоров’я та поведінку БЕРЕ НА СЕБЕ, підтверджуючи тим самим відсутність 

протипоказань для участі у даних змаганнях. 

 

XIII. Зміни та доповнення 
 

Організаційний Комітет залишає за собою право вносити корективи до Регламенту, з 

метою більш ефективної організації Змагання, про що учасники будуть проінформовані на 

сторінці заходу: https://www.facebook.com/events/2517372178385024/ 

 

Дочитав (-ла) до кінця? Молодець! Іди тренуйся і нехай прибуде з тобою сила!!! 

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ! 
КОНТАКТИ Організаторів 
racebrovary@gmail.com 
Телефон: +380939818663 

https://www.facebook.com/events/2517372178385024/
mailto:racebrovary@gmail.com
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