
   

РЕГЛАМЕНТ 

проведення ХІI-го Ковельського Міжнародного пробігу  

з поправками від 22 квітня 2017 року. 

 
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

• Змагання проводяться для подальшого розвитку легкої атлетики у державі і залучення 

населення, в першу чергу учнівської молоді,  до регулярних занять легкою атлетикою; 

• популяризації та пропаганди масових легкоатлетичних вуличних пробігів та занять 

легкою атлетикою як найпростіших форм і найдешевших засобів запобігання хворобам 

людини та уникнення залежності від шкідливих звичок серед населення міста, області, 

країни; 

• виявлення та відбір кращих спортсменів до складу збірної команди Волинської області 

для участі у чемпіонатах України та міжнародних змаганнях; 

• Вшановування пам’яті  ветеранів війни, які боролись задля Перемоги над загарбниками і 

за Незалежність України під гаслом «Пам’ятаємо і живемо для Перемоги над Собою!». 

 

2. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться вулицями міста Ковель 9 травня 2017 року. 

День приїзду: 8 травня 2017 року. 

Початок змагань: 9 травня о 9.00 годині. Старти і фініші забігів відбуватимуться по вулиці 

Незалежності біля міської ради.  

 

3. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Загальне керівництво підготовки  і проведення змагань здійснюється громадською 

організацією "Спортивний клуб "Ковель" спільно з органом виконавчої влади у галузі 

фізичної культури та спорту Волинської області, федерацією легкої атлетики Волинської 

області, відділом молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Ковельської 

міської ради. Вищезазначені організації виконують підготовчу роботу з організації та 

проведення змагань, прийому та розміщення учасників, ведуть розрахунки витрат, 

пов’язаних з проведенням змагань, забезпечують поточні потреби учасників та офіційних 

осіб змагань. 

 

4. УЧАСНИКИ ПРОБІГУ 

• Змагання проводяться згідно правил ІААФ. До участі у змаганнях допускаються 

вихованці ДЮСШ та спортсмени з різних територій України.  

• У змаганнях з особистої першості, згідно з Конституцією ІААФ,  можуть брати участь 

іноземні спортсмени на загальних умовах. 

• Для участі у змаганнях необхідна довідка медичної установи або заявка на участь у 

змаганнях завірена лікарем. 



• Відповідальність за стан здоров’я учасників змагань несуть медичні установи за місцем 

проживання, які дали дозвіл спортсменам для участі у змаганнях, а також кожен 

спортсмен та учасник пробігів стартує на власну відповідальність за свій стан здоров’я 

та життя на момент участі в змаганнях, засвідчуючи це підписом в карточці учасника. 

Діти стартують на відповідальність батьків (опікунів) за стан здоров’я та життя дитини, 

що затверджується їхнім підписом про згоду на участь у пробігові (підпис ставиться на 

карточці учасника або на письмовій згоді).  

• Чисельний склад команд необмежений. 

• Протести розглядаються відповідно до Правил ІААФ. 

• Для участі у змаганнях запрошуються юнаки та дівчата 2010 року народження і старші 

спортсмени міст України та інших держав. До участі у напівмарафоні  будуть допущені 

спортсмени яким на день змагань виповнилось 18 років і старші, а до пробігу на 

дистанції 7 км. (чоловіки і жінки) спортсмени, яким на день змагань виповнилось 16 

років, неповнолітні спортсмени повинні мати письмову згоду батьків на участь у 

головних пробігах. Кожен спортсмен та учасник пробігів стартує на власну 

відповідальність, засвідчуючи це підписом в карточці учасника.  

 

4. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 8-9 травня 2017 року 

• 8 травня 2017 року: 

10.00 – 18.00  год. секретаріат змагань в будинку культури «Просвіта» вул. Міцкевича 

поблизу меморіалу Слави; 

13.00 – 17.00 год.  мандатна комісія Чемпіонату Волинської області з бігу по шосе в 

будинку культури «Просвіта» вул. Міцкевича поблизу меморіалу Слави; 

• 9 травня 2017 року: 

       7.00 – 8.30 секретаріат змагань в будинку культури «Просвіта» вул. Міцкевича 

поблизу меморіалу Слави; 

       08.45 – презентація спортсменів головного забігу (виконання гімну України); 

9.00 – старт «ІV-го Ковельського Міжнародного напівмарафону» 21097,5 м; 

       вікові категорії (Чол.):18-29 р. 30-39 р., 40-49 р., 50-59 р., 60 р. і старші; 

                                  (жінки):18 - 29 р., 30-39 р., 40-49 р., 50 і старші; 

       9.00 - старт відкритого Чемпіонату Волинської області  з бігу по шосе та 

       «ХІІ-го Ковельського Міжнародного пробігу» на дистанцї 7  км; 

Ліміт часу на подолання дистанції - 2 год. 50 хв; 

       10.30 – нагородження переможців чемпіонату Волинської області з бігу по шосе та  

       «ХІІ-го Ковельського Міжнародного пробігу»; 

       11.00 – нагородження переможців «ІV- го Ковельського Міжнародного 

       напівмарафону»; 

       11.50 – 1 біг 200 м. діти спортсмени з інвалідністю які долатимуть дистанцію на візках; 

       11.55 – 2 біг 200 м. діти спортсмени з інвалідністю які долатимуть дистанцію, бігом; 

12.00 – 3 біг 200 м. – «Сімейний забіг» – батьки з дітьми  2012 р.н.  та молодші; 

       12.10 – 4 біг 300 м. - дівчата 2010 р.н.- 2011 р.н.; 

       12.20 – 5 біг 300 м. - юнаки 2010 р.н.- 2011 р.н.; 

       12.40 – 6 біг 500 м. /дівчата/ 2008 -2009 р.н.; 

       12.50 – 7 біг 500 м. /юнаки / 2008 -2009 р.н.; 

       13.00 – 8-9 біг 800 м. - дівчата 2006 – 2007 р.н. 2004 – 2005 р.н.; 

       13.20 – 10-11 біг 800 м.  юнаки 2006 – 2007 р.н. 2004 – 2005 р.н.;    

       13.40 –12-13 біг 800 м. дівчата 2002 - 2003 р.н. та 2000-2001 р.н.; 

       14.00  - 14-15 біг 1600 м. юнаки 2002 - 2003 р.н. та 2000-2001 р.н.;  

Після кожного пробігу відбуватиметься нагородження переможців та призерів; 

14.30 – розіграш цінних призів серед учасників пробігів, які подолали свою дистанцію.       

Головне – не перемога, а участь! 



6. НАГОРОДЖЕННЯ 

• Чоловіки та жінки в загальній класифікації отримують фінансові, або речові нагороди 

відповідно «ІV-ий Ковельський Міжнародний напівмарафон» 21,0975 км – за 1- 6 

місце; «ХІІ-ий Ковельський Міжнародний пробіг» 7 км – за 1-3 місце;  

• у вікових категоріях  напівмарафону 1-3 місце – фінансові або речові призи, відповідно 

• вікові категорії: (Чол.):18-29 р. 30-39 р., 40-49 р., 50-59 р., 60 р. і старші; 

• вікові категорії: (жінки):18 - 29 р., 30-39 р., 40-49 р., 50 і старші; 

• Переможці та призери серед спортсменів інвалідів нагороджуються дипломами та 

нагородною атрибутикою Волинського регіонального центру фізичної культури та 

спорту інвалідів «Інваспорт», а також отримують фінансові або речові нагороди від 

ГО «СК «Ковель» за зайняте: 

• 1-3 місце на дистанції 21,2 км серед спортсменів інвалідів які долали дист. на візках; 

• 1-3 місце на дистанції 7 км серед спортсменів інвалідів які долали дист. на візках; 

• 1-3 місце на дистанції 7 км серед спортсменів інвалідів які долали дистанцію, бігом; 

• 1-3 місце на дистанції 200 метрів серед дітей інвалідів які долали дист. на візках; 

• 1-3 місце на дистанції 200 метрів серед дітей інвалідів які долали дистанцію, бігом.  

• спортсмени нагороджені в загальній категорії не отримують нагород у вікових категоріях; 

• учасники головних забігів на дистанції 21,0975 км  та 7 км отримують: диплом за 

участь, медаль фінішера, можливо теніску (для бажаючих отримати 

обовя'язково теніску пробігу, просимо зареєструвати теніску на сайті 

www.athletic-events.com  https://athletic-events.com/events/414 ), а також право 

прийняти участь в розіграші цінних подарунків серед усіх учасників змагань; 

• найстарша учасниця та найстарший учасник, які закінчать дистанцію головного забігу 

отримують фінансові або речові нагороди; 

• учасники дитячих пробігів отримують: диплом за участь, напої, солодощі, цінні призи 

за зайняте 1-3 місце, а також право прийняти участь в розіграші цінних подарунків серед 

усіх учасників змагань. 

 

7. ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ 

Витрати щодо матеріального забезпечення спортивного заходу несуть:  

• Громадська організація «Спортивний клуб «Ковель» на рахунок якого надходять 

спонсорські кошти та благодійні стартові внески від учасників змагань; 

• ФЛА Волині, Волинського НОК,  Волинського обласного відділу у справах сім'ї молоді та 

спорту облдержадміністрації; 

• відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Ковельської міської 

ради; 

• Витрати пов’язані з проїздом, розміщенням та харчуванням за рахунок відряджуючих 

організацій та за власний рахунок;  

• Витрати з організації та проведення змагань серед спортсменів інвалідів (оплата роботи, 

судівської колегії, перевезення учасників, придбання нагородної атрибутики) за рахунок 

Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»; 

• Положення про змагання є офіційним запрошенням відповідним спортивним організаціям 

для участі у змаганнях. 

 

8. Термін та умови подання заявок 

• Для реєстрації в головному пробігові в секретаріаті при собі необхідно мати: документ, 

що засвідчує особу; медичну довідку про допуск до змагань; отримати стартовий номер і 

карточку учасника 

В зв’язку з проведенням чемпіонату області з бігу по шосе в рамках «ХІІ 

Ковельського пробігу просимо всіх пройти електронну реєстрацію на дистанцію 7 км з 

відміткою про участь в чемпіонаті області так само в  дитячих пробігах 

проводитиметься за інтернет посиланням на сайті Спортивного клубу Ковель 

www.kovelsport.com.ua до 5 травня 2017 року; 

http://www.athletic-events.com/
https://athletic-events.com/events/414
http://www.kovelsport.com.ua/


• Прохання усіх потенційних учасників чемпіонату області які бажають бути 

нагородженими в рамках «ХІІ-го Ковельського Міжнародного пробігу» повинні 

зареєструватись за інтернет посиланням www.athletic-events.com   https://athletic-

events.com/events/414 та оплатити стартовий внесок! 

• Попередня Інтернет реєстрація за даним посиланням             

• www.athletic-events.com  https://athletic-events.com/events/414   та  на офіційному сайті  

www.kovelsport.com.ua  

• Ліміт учаників напівмарафону 200 учасників, 7 км – 200 учасників 

5 травня закривається електронна реєстрація, або при закінченні ліміту номерів.   

   З 11 квітня до 19 квітня 2017 року стартовий внесок в розмірі - 200 грн. 

   Продовжено термін мінімальної оплати стартового внеску -  

   З 23 квітня до 30 квітня 2017 року стартовий внесок залишається в розмірі - 200 грн. 

    З 1 травня  до  05 травня 2017 року стартовий внесок в розмірі - 300 грн. 

    В секретаріаті змагань 6-9 травня стартовий внесок в розмірі – 400 грн. 

• Учасники чемпіонату області які хочуть бути нагородженні в рамках «ХІІ-го 

Ковельського Міжнародного пробігу» повинні оплатити стартовий внесок!; 

• Лише члени ФЛАУ  мають право прийняти участь в чемпіонаті Волинської області! 

Прохання усіх потенційних учасників чемпіонату області теж зареєструватись за 

інтернет посиланням www.athletic-events.com 

• Від стартового внеску звільняються особи старші 70 років та люди з інвалідністю; 

Реєстрація дитячих пробігів проводитиметься безкоштовно за інтернет посиланням 

www.kovelsport.com.ua до 5 травня та у секретаріаті в будинку культури «Просвіта» 

вул. Міцкевича поблизу меморіалу Слави; 

• з 6 травня до 8 травня в робочий час секретаріату з 10.00 год. до 18.00 год; 

• 9 травня у день змагань реєстрація проводитиметься з 7.00 до 11.30 год;  

• для Ковельчан 9 травня реєстрація буде платною – 50 грн. Просимо завчасно 

отримати нагрудні номери!; 

• Отримати нагрудний номер дитячих пробігів можливо після предявлення в 

секретаріаті:  1.Медичної довідки, 2.Заповненої карточки учасника з підписом батьків 

про згоду на участь в пробігові, або письмову згоду батьків, 3. Квиток для розіграшу 

призів, який потрібно прикріпити шпилькою до кута нагрудного номера та з ним 

долати дистанцію, на фініші карточку здати суддям; 

• Неправдиве заповнення заявки через помилку учасника, організатор звільняється від 

відповідальності та  можливих наслідків; 

• Отримання стартового номеру змагань рівнозначне з прийняттям та визнанням  

положення бігу і згодою на опрацювання особистих даних і використання зображення 

учасника для потреб організатора пробігу. 

 

9. Підсумкові протоколи та звіт про змагання 

Підсумкові протоколи змагань можна буде переглянути он-лайн на сайті  

www.athletic-events.com а також на наступних Інтернет сторінках: 

www.kovelsport.com.ua www.uaf.org.ua   www.maratonypolskie.pl  

 

10. Безпека та підготовка місць проведення заходу 

• Безпека та підготовка місць проведення  змагань  здійснюється згідно міжнародних 

правил ІААФ. 

• Організатори змагань забезпечують обслуговування змагань працівниками МВС, МНС 

та працівниками швидкої медичної допомоги. 

                         

                        11.Контакти організаторів змагань: 

• Координатор оргкомітету пробігів: Панасюк Сергій +38-050-808-72-24,  

kovel-probig@ukr.net  
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• Секретар  пробігу Тарновська Ірина  +38-063-104-3-845, E-mail:  ira_tarnovska@ukr.net; 

• Керівник траси головних пробігів – Павло Нєдєльський тел. +38-068-232-75-94;  

 

                             12. Проживання учасників 

• Бронювання номерів у готелі «Наше Місто»,  «Лісова пісня»  та інші варіанти, детальна 

інформація за тел. +38-066-454-32-00, +38-096-432-65-30, +38 063 794 -88 28 Едуард 

Петросян: E-mail: edik_misak@ukr.net  

       Панасюк Сергій +38-050-808-72-24 E-mail: maraton_kovel@ukr.net 

• Організатори надають можливість безкоштовної ночівлі у спортивному залі, з собою 

мати спальні мішки. 

 

Організатор залишає за собою право кінцевої інтерпретації положення. 

Дане положення є офіційним запрошенням на змагання. 
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