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1. ЦІЛІ ЗАХОДУ 

1.1. Благодійний  спортивний захід «Броварський забіг Незалежності»   

(надалі –  Захід) проводиться з метою: 

• Збір благодійних коштів; 

• Святкування Дня Незалежності України в м. Бровари; 

• Поширення патріотичного настрою серед населення України; 

• Пропаганда здорового способу життя та залучення населення до 

регулярних занять фізичною культурою і спортом; 

• Розвиток масового спорту. 

 

2. КЕРІВНИЦТВО ЗАХОДУ 

 Загальне керівництво та відповідальність за проведення заходу здійснює 

Відділ фізичної культури та спорту Броварської Міської Ради. 

 Співорганізатори: 

• ГО «Б.І.Г.»; 

• ГО «НОРДІК БРОВАРИ – скандинавська ходьба»; 

 

3. МІСЦЕ, ЧАС ТА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ 

 День і час проведення: 24 серпня 2021 р. з 07:00 до 12:00. 

 Місце старту: м. Бровари, перехрестя бул. Незалежності та вул. Гагаріна 

(майдан Свободи). 

 Траса – 100% асфальт. Старт і фініш усіх дистанцій проводиться в одному 

місці. 

  

ПРОГРАМА ЗАХОДУ 24.08.2021 р.* (можливі зміни): 

 07:00 – відкриття стартового містечка; 

 08:00 – руханка для дітей; 

 08:15 – старт дитячого забігу 500 м (діти до 10 років включно); 

 08:30 – старт дитячого забігу 1000 м (діти від 11 до 15 років); 

 08:40 – загальна руханка; 

 09:00 – загальний старт, пробіг дорослі 5 000 м; 

 09:05 – старт, скандинавська ходьба (дорослі) 5 000 м; 

 09:10 – старт, скандинавська ходьба (дорослі віком 60+) 1 500 м; 

 09:20  –  старт, люди з інвалідністю 500 м; 

 10:00 – початок нагородження переможців та призерів; 

 11:00 – закриття траси; 

 12: 00 – згортання стартового містечка. 

 

 

 



4. УЧАСНИКИ ЗАХОДУ, ТРАСА ТА ДИСТАНЦІЯ 

 До участі у забігах, допускаються всі бажаючі, які не мають 

протипоказань за станом здоров'я для участі.  

 Кожен учасник  добровільно бере участь у заході, визнаючи всі ймовірні 

ризики для власного здоров’я до, під час і після їх закінчення. 

 Кожен учасник бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний 

стан і здатність завершити дистанцію. 

 Під час забігу здійснюється електронний  хронометраж.  

 Дистанції забігу:  

1. Основна – 5 000 м дорослі від 16 років;  

2. Діти до 10 років включно – 500 м;  

3. Діти віком від 11 до 15 років включно – 1000 м.  

4. Скандинавська ходьба: основна – 5 000 м дорослі ;  

5. Скандинавська ходьба: додаткова 1 500  м – дорослі  віком 60+ років.                 

6. Пробіг серед людей з інвалідністю – 500 м.  

Траса буде промаркована, а також будуть встановленні відмітки.   

 

5. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

 Реєстрація учасників відбуватиметься в період з 13  липня  по 23 серпня  

2021 року включно.  

 Реєстрація учасників в день заходу відбуватиметься до 08.15 на місці 

старту без внесення в електронний протокол і можливості участі у 

нагородженні (фрі-ран). 

 Для реєстрації необхідно зайти на сайт https://athletic-events.com/. 

Ознайомитись з Регламентом  про проведення забігу. Зареєструватися та 

оплатити стартовий внесок на відповідний забіг. 

На електронну адресу, вказану учасником при реєстрації, буде надіслано лист- 

підтвердження зі стартовим номером. 

 Сплатити благодійний  внесок впродовж 24 години з моменту реєстрації 

на сайті. У випадку несплати реєстраційного внеску, стартовий номер не буде 

присвоєно, а запис видалено.  

Вартість реєстрації на забіг (благодійний внесок): 

 Дата оплати  Вартість 

(дорослі) 

 Вартість (діти) 

 до 25.07.2021  150 грн.  75 грн. 

 з 26.07 по 20.08.2021  200 грн.  100 грн. 

 з 21.08 по 23.08.2021  300 грн.  150 грн. 

 для людей з інвалідністю – безкоштовно 

 для учасників бойових дій – 50% від вартості 

 для пенсіонерів – 50% від вартості 



 

6 ВИДАЧА СТАРТОВИХ НОМЕРІВ 

 Стартовий пакет учасника видається виключно особисто його власнику за 

наявністю документа, що посвідчує особу; 

 В «стартовий пакет» учасника  включені: 

• стартовий номер учасника з транспондерним чіпом для виміру часу; 

• медаль учасника змагань (видається на фініші); 

• вода; 

• булавки для кріплення номера; 

• користування роздягальнею та камерою схову; 

• спеціальні пропозиції від партнерів заходу. 

  

7 РЕЄСТРАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 Результат учасників забігів фіксується електронною системою 

вимірювання часу. Особистий результат буде зафіксовано при перетині лінії 

старту, фінішу та проміжної точки хронометражу (на розвороті). 

 Визначення переможців та призерів забігів відбувається за фактом 

приходу на фініш.  

 Кожен учасник отримує SMS з попереднім особистим результатом після 

закінчення заходу, у разі якщо в анкетних даних учасника був указаний номер 

мобільного телефону. 

 Попередні результати будуть доступні на сайті  http://athletic-events.com 

 Остаточні результати будуть опубліковані на сайті заходу не пізніше ніж 

через 24 години після закінчення змагань. 

 Визначення переможців та призерів забігів відбувається за протоколом 

хронометристів. 

 

8 ПОРЯДОК І ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЧІПУ 

 Електронний чіп отримується учасником разом із технічним конвертом в 

реєстраційному офісі і є обов’язковою умовою участі у заходу. 

 Учасники отримують чіпи одноразового використання згідно своїх 

стартових пакетів. 

 Електронний чіп кріпиться лише на стартовий номер учасника. 

 У випадку пошкодження чіпу учасник повинен негайно повідомити 

організаторів особисто, або за телефоном вказаним на порядковому номері та в 

усіх документах. 

 Електронна фіксація чіпів відбувається на старті. 

 У випадку порушення вищезазначених правил учасник  може бути 

дискваліфікований. 

 



9 ПРОТЕСТИ І ПРЕТЕНЗІЇ 

 Протести. 

 Учасник має право подати протест, що впливає на призове місце в 

абсолютній першості, в день заходу, протягом 30 хвилин після оголошення 

попередніх результатів. 

 Протести подаються в секретаріат на ім'я головного судді і розглядається 

суддівською колегією, до складу якої входять головний суддя, старший суддя 

стартовою - фінішної зони і головний секретар. 

 Претензії. 

 Учасник має право подати претензію протягом 15 хв. після закінчення 

заходу. Претензії подаються головному судді.    При подачі претензії необхідно 

вказати наступні дані: прізвище та ім'я (анонімні звернення не розглядаються); 

суть претензії, в чому полягає претензія; підстави для претензії (фотографії, 

особистий секундомір, суб'єктивна думка та ін.). 

 Комісія (оргкомітет) готує офіційну відповідь. 

 Приймаються претензії виключно тільки ті, які не можуть вплинути на 

результати змагань. 

 Претензії та протести приймаються тільки від учасників. 

 

10  НАГОРОДЖЕННЯ 

Учасники нагороджуються  за 1, 2, 3 місце  відповідно категоріям:  

1. Діти  

Вікова категорія: 

Діти (окремо хлопці та дівчата) до 10 років включно 

Діти (окремо хлопці та дівчата) від 11 до 15 років 

2. Біг Абсолют 

Вікові категорії чоловіки/жінки: 

16-29 років    

30-39 років 

40-49 років 

50-59 років 

60 років і старші. 

Нагороджені в абсолюті на дистанції 5000 м дорослі не підлягають 

нагородженню у вікових групах.  

3. Скандинавська ходьба  

Вікові категорії чоловіки/жінки: 

16-29 років    

30-39 років 

40-49 років 

50-59 років 

60 років і старші. 



4. Забіг людей з інвалідністю 

Нозологія ураження опорно-рухового аппарату, та особи які їх супроводжують. 

Нозологія порушення зору, та особи які їх супроводжують. 

Нозологія порушення слуху. 

Нозологія з ментальними порушеннями, та особи які їх супроводжують. 

Всі учасники заходу отримають  пам’ятні медалі та подарунки.  

 

11 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 Усі зареєстровані учасники заходу 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 заходу, за можливий 

збиток здоров'ю, отриманий під час змагань, а також за стан здоров'я після 

заходу (зразок додається). Медичне обслуговування в процесі змагань здійснює 

чергова бригада екстреної медичної допомоги, яку забезпечує Організатор. 

 Медичну допомогу можна буде отримати при необхідності на фініші 

дистанції. Учасник, що потребує допомоги може звернутися безпосередньо або 

через волонтерів або організаторів. 

 Зняття з дистанції може здійснювати медичний персонал, організатори, 

судді по необхідності (якщо учасник заважає іншим учасникам в проходженні 

дистанції і порушує правила забігу). 

 Учасники зобов'язані дотримуватися Правил дорожнього руху України і 

особисто несуть відповідальність за власну безпеку під час участі у заході. 

 Кожен учасник самостійно долає всю дистанцію і несе повну 

відповідальність за ризик пов'язаний з участю у заході. 

 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. 

 Учасник повинен бігти тільки по трасі дистанції, слідуючи розмітці траси. 

 Учасник повинен підкорятися вимогам організаторів, суддів, контролерів 

та маршалів, медичних працівників. В іншому випадку учасник знімається з 

заходу. 

 Учасник підтверджує, що стан свого здоров'я перевіряв регулярно, 

фізично здатний до участі в заходу  і не має жодних протипоказань. 

 Організатори, спонсори, партнери не несуть відповідальності за фізичні 

травми, ушкодження, будь-які збитки, які учасник поніс до, під час або після 

проведення змагань. 

 Стартовий внесок, який є добровільним внеском кожного учасника, є 

особистим внеском, спрямованим на благодійність. У випадку, якщо учасник не 

зможе взяти участь у заході, завершити дистанцію або не вкладеться у 

встановлений ліміт часу, внесок не повертається. 



 Захід буде проведено за будь-яких погодних умов. 

 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, реєструючись на забіг та сплачуючи реєстраційний внесок, 

автоматично надає свою власну 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 

 Детальна інформація про захід (анонси, положення, інформація про забіг, 

фото і відео звіт) розміщена на http://athletic-events.com 

 За інформацію на інших інформаційних ресурсах, оргкомітет змагань 

відповідальності не несе. 

 

14 КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРІВ 

Відділ  фізичної культури та спорту БМР БР КО: Бровари, Україна, бул. 

Незалежності, 2 

Тел. (04594) 52410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1: 

УГОДА ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  № ______________ 

Ця угода є звільненням від відповідальності організаторів благодійного спортивного заходу м. 

Бровари «Броварський забіг Незалежності», який відбудеться 24.08.2021 р., а також осіб і організацій, 

задіяних у проведенні та обслуговуванні даного проекту (далі - Організатори) за можливе погіршення 

здоров`я, травми або смерть, які можуть відбутися зі мною, а також за матеріальні та нематеріальні 

збитки, які я можу понести в період підготовки, проведення (безпосередньої участі) і після закінчення 

заходу. 

Я,___________________________________________________дата народження ___________________ 

паспорт:серія_____№___________виданий__________________________________________________ 

ЗАЯВЛЯЮ, що підписуючи цей документ, звільняю від відповідальності Організаторів благодійного 

спортивного заходу м. Бровари «Броварський забіг Незалежності»: 

1. підтверджую, що попереджений, що участь у заході  пов`язана з певним ризиком, і я приймаю цей 

ризик під свою відповідальність. 

2. заявляю, що мій стан здоров`я дозволяє мені брати участь у заході. 

3. підтверджую, що в період підготовки, проведення (безпосередньої участі) і після закінчення 

благодійного спортивного заходу  не перебуваю під впливом лікарських засобів або в стані сп`яніння 

(алкогольного, наркотичного, токсичного чи т.п.). Якщо я приймаю ліки, то підтверджую, що 

попередньо проконсультувався з лікарем і отримав від нього дозвіл на участь у заході, медичну 

довідку від лікаря додаю. 

4. зобов`язуюся не подавати до суду і не притягати до відповідальності Організаторів заходу у разі 

якщо, в період підготовки, проведення (безпосередньої участі) і після закінчення заходу у мене 

відбудеться погіршення здоров`я, я буду травмований, а також за матеріальні та нематеріальні 

збитки, які я можу понести в даний період. 

5. заявляю, що ні члени моєї родини, ні мої родичі, ні будь-які треті фізичні та юридичні особи не 

мають права подавати до суду і притягати до відповідальності Організаторів заходу  у випадку моєї 

смерті. 

6. приймаю ризик, пов`язаний з ускладненням надання негайної медичної допомоги Організаторами 

проекту. 

7. відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", даю свою згоду на 

обробку моїх персональних даних при проведенні заходів, пов`язаних з  організацією заходу а також 

даю згоду на дачу інтерв`ю представникам ЗМІ та використання аудіо, відео та фотоматеріалів зі 

мною за бажанням Організаторів. 

 

«___» ___________  2021р.      Підпис _________________________ 

 

Додаткові контактні дані близької особи (використовуються при виникненні нещасного випадку): 

_____________________________________________________________________________________ 


