РЕГЛАМЕНТ
проведення XIV Ковельського Міжнародного пробігу з нагоди всесвітнього
Дня захисту дітей
VIIІ «KOVEL HALFMARATНON-2019»
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
•
•

•
•
•

•

Змагання проводяться для подальшого розвитку легкої атлетики у державі і залучення
населення, першочергово дітей, до регулярних занять легкою атлетикою, спортом;
популяризація та пропаганда 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 збірних команд області, України для
участі у Всеукраїнських стартах та інших міжнародних змаганнях;
посилення пропаганди легкої атлетики як важливого засобу виховання здорового
способу життя серед населення міста, області, України;
із 2004 року дата проведення Ковельського пробігу співпадала із святкуванням Дня
міста, з 2008 року – змагання відбувалися у травні під час навчального року Такі зміни,
зокрема, аж у 7 разів збільшили кількість охочих дітей брати участь у пробігові. Це стало
чцдовою традицією аж до 6 травня 2018, коли фінішувало понад 1500 юних бігунів! З
огляду на це, спортивний клуб «Ковель» задля відзнаки дітей за багаторічну найбільшу
довіру до участі в найбільшому в Україні, за процентним відношенням, проживаючих
дітей у місті до кількості юних учасників пробігу, щороку підсилювало організаторам
мету: проводити змагання якнайкраще та в зручний для діток час. Це спонукало змінити
втретє дату проведення змагання з 2019 року - 1 червня. Надалі ж проведення заходу
пропонується щорічно у першу суботу літа, до Всесвітнього Дня захисту дітей.
Вагаєтеся, чи вдасться вперше подолати півмарафонську дистанцію? Ми постаралися
полегшити Вам шлях до такого випробування, щоб ви якнайшвидше змогли пробігти 21

км! Організатори Ковельського пробігу розширили програму змагання саме для
системних, поступових та впевнених у своїх силах любителів бігу та подолати більше
ніж 7км, але менше ніж 21 км -"Ковельська 15"!

2. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Змагання проводяться вулицями міста Ковель 1 червня 2019 року.
День приїзду: 31 травня 2019 року.
Початок змагань: 1 червня о 10:00 годині. Старти і фініші забігів відбуватимуться по вулиці
Незалежності біля Ковельської міської ради.

3. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
• Загальне керівництво підготовки і проведення змагання здійснюється громадською
організацією «Спортивний клуб «Ковель» та Ковельською міською радою.
• Безпосереднє проведення змагання здійснює орган виконавчої влади у галузі фізичної
культури та спорту Волинської області, спільно з федерацією легкої атлетики
Волинської області, громадською організацією «Спортивний клуб «Ковель», федерацією
біатлону Волині; за підтримки відділу молоді, фізичної культури та спорту виконавчого
комітету Ковельської міської ради, управління освіти Ковельського міськвиконкому; КЗ
ВОЦЕМДМК, Ковельського МТМО, КП «Ковельська поліклініка» Волинської обласної
ради;
• Вищезазначені організації виконують підготовчу роботу з організації та проведення
змагань, прийому та розміщення учасників, ведуть розрахунки з витрат пов’язаних з
проведенням змагань, забезпечують поточні потреби учасників та офіційних осіб
змагань.
4. УЧАСНИКИ ПРОБІГУ
•
•
•
•

•
•
•

Змагання проводяться згідно з правилами ІААФ. До участі у змаганнях допускаються
вихованці ДЮСШ та спортсмени з різних куточків України.
У змаганнях з особистої першості, згідно з Конституцією ІААФ, можуть брати участь
спортсмени-іноземці на загальних умовах.
Для участі у змаганнях необхідно мати довідку медичної установи або заявку на участь у
змаганнях, завірену лікарем.
Відповідальність за стан здоров’я учасників змагань несуть медичні установи за місцем
проживання, які дали дозвіл спортсменам для участі у змаганнях. 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 картці 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
картці учасника або на письмовій згоді).
Чисельний склад команд необмежений.
Протести розглядаються відповідно до Правил ІААФ.
Для участі у змаганнях запрошуються юнаки та дівчата 2016 року народження і старші
спортсмени міст України та інших держав. До участі у півмарафоні будуть допущені
спортсмени, яким на день змагань виповнилось 18 років і більше. До пробігу на
дистанції 7,7 км (чоловіки і жінки) - спортсмени, яким на день змагань виповнилось 16
років. Неповнолітні спортсмени повинні мати письмову згоду батьків на участь у
головних пробігах.

•

•
•

До участі в перегонах на ролерах 6,7 км допускатимуться діти 2009 року народження і
старші, при умові, що учасник матиме захисне екіпірування та обов’язково шолом. На
момент отримання номера учасника батьки засвідчують згоду про особисту
відповідальність за участь їх дитини в старті на ролерах.
До участі у перегонах на лижеролерах на дистанції 20 км допускатимуться особи, яким
на день змагання виповнилося 18 років і більше.
Кожен спортсмен та учасник пробігів та перегонів стартує на власну відповідальність,
засвідчуючи це підписом в картці учасника та подаючи медичну довідку про дозвіл на
участь у спортивних змаганнях.
5. ПРОГРАМА ЗМАГАННЯ
31 травня 2019 року
10.00 – 18.00 год. Робота секретаріату змагання в будинку культури «Просвіта» (вхід в
зал боксу) ;
12.00 – 18.00 робота секретаріату змагання головних пробігів в будинку «Профспілки
освітян»;
16.30 – Представлення почесних гостей та професійних спортсменів півмарафону на
центральній сцені змагання;
17.00 – загальна пробіжка 1500 метрів для всіх охочих спільно з відомими почесними
гостями, професійними спортсменами та учасниками півмарафону «Ковельські
Побігеньки - 2019».
18.00 – технічна нарада, з представниками команд та суддівської бригади в Культурнопросвітницькому центрі вул. Незалежності.
01 червня 2019 року

7.00 – 9.30 робота секретаріату змагання головних пробігів в будинку «Профспілки
освітян»;
7.00 – 11.30 робота секретаріату дитячих пробігів в будинку культури«Просвіта» (вхід в
зал боксу);
09.10 – Загальна розминка для всіх бажаючих;
09.50 – презентація елітних спортсменів;
10.00 – старт: «8 th Kovel Half Marathon»,
«ХIV Ковельський пробіг «День захисту Дітей» -7,7 км;
«Ковельська 15» - 15 км
Естафета 7697,54 м + 6699,98 м + 6699,98 м = 21,0975 км;
Ліміт часу на подолання дистанції - 3 год.;
10.10 – пробіг Мам з візочками 500 метрів;
11.40 – старт: заїзду на візках спортсменів з інвалідністю 6,7 км;
Дитячі перегони на ролерах 6,7 км;
Перегони на лижеролерах 20 км.
11.50 – нагородження переможців «ХIV Ковельський пробіг «День захисту Дітей» 7,7 км;
12.30 - 12.50 – зустріч останнього учасника «8 th Kovel Half Marathon» та учасників
конкурсу вболівальників;
13.00 – 15.00 нагородження переможців у вікових категоріях «8th Kovel Half Marathon»
у перервах між дитячими пробігами;
13.00 – біг 200 м. дітей з інвалідністю;
13.05 – біг 200 м. «Сімейний забіг» – діти 2016 р.н. та молодші;
13.10 – біг 200 м. дівчата 2014 -2015 р. н.;

13.15 – біг 200 м. юнаки 2014 -2015 р. н.;
13.20 – біг 300 м. дівчата 2012 р. н.- 2013 р. н.;
13.30 – біг 300 м. юнаки 2012 р. н.- 2013 р. н.;
13.50 – біг 500 м. дівчата 2010 -2011 р. н.;
14.00 – біг 500 м. юнаки 2010 -2011 р. н.;
14.10 – біг 800 м. - дівчата 2008 – 2009 р. н. 2006 – 2007 р. н.;
14.30 – біг 800 м. юнаки 2008 – 2009 р. н. 2006 – 2007 р. н.;
14.50 – біг 800 м. дівчата 2004 - 2005 р.н. та 2002-2003 р.н.;
15.10 – біг 1600 м. юнаки 2004 - 2005 р.н. та 2002-2003 р.н.;
15.20 – Естафета «Тато, Мама, Я» 3х500 м. Вік дітей 2007 – 2011 р. н.
Після кожного пробігу відбуватиметься нагородження переможців та призерів;
15.50 – розіграш цінних призів серед учасників пробігів, які подолали свою
дистанцію, та окремо - серед вболівальників, закриття змагання.
6. НАГОРОДЖЕННЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

чоловіки та жінки у загальній класифікації «8 th KOVEL HALFMARATНON-2018»
21,0975 км – отримують фінансові нагороди за 1- 6 місце;
чоловіки та жінки у загальній класифікації «Ковельська 15» – 15 км - отримують
фінансові, або речові нагороди за 1-3 місце;
чоловіки та жінки в загальній класифікації Біг по шосе «ХІV-ий Ковельський пробіг
«День захисту Дітей» - 7,7 км – отримують фінансові, або речові нагороди за 1-3 місце;
змагання корпоративних команд «Ковельські побігеньки» на дистанції 7,7 км. за сумою
чотирьох кращих результатів – отримують фінансові, або речові нагороди за 1-3 місце;
учасники естафети 7697,54 м + 6699,98 м + 6699,98 м = 21,0975 км – отримують
фінансові, або речові нагороди за 1-3 місце;
у вікових категоріях півмарафону 1-3 місце – фінансові призи;
Корпоративні команди 1-3 місце – фінансові, або речові призи;
вікові категорії (чоловіки):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;
спортсмени з вадами ОРА та окремо люди, які для пересування використовують візок в
загальній класифікації на дистанції 6,7 км отримують фінансові або речові нагороди за
зайняте 1-3 місце окремо в кожній класифікації;
спортсмени, нагороджені в загальній категорії, не отримують нагород у вікових
категоріях;
Перегони на лижеролерах 20 км - отримують фінансові або речові нагороди за зайняте
1-3 місце;
остаточні суми коштів для нагородження будуть оприлюднені на сайті пробігу з 01 квітня
2019 року;
учасники головних забігів після подолання 21,0975 км та 7,7 км отримують: диплом за
участь, медаль фінішера, можливо теніску. А також - безкоштовний обід та право брати
участь в розіграші цінних подарунків серед усіх учасників змагання;
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 змагання.
7. ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАННЯ

•

Витрати щодо матеріального забезпечення спортивного заходу несуть:
Громадська організація «Спортивний клуб «Ковель», на рахунок якої надходять
спонсорські кошти та благодійні внески від учасників змагання;

•
•
•
•

ФЛА Волині, Волинського НОК, федерація біатлону Волині, 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;
Положення про змагання є офіційним запрошенням відповідним спортивним організаціям
для участі у змаганнях.

8. Термін та умови подання заявок
• Для реєстрації в головному пробігу в секретаріаті необхідно мати: документ, що засвідчує
особу; медичну довідку про допуск до змагань та роздрукований виняток особистої
відповідальності за участь у пробігу з підтвердженням реєстрації, отримати стартовий
пакет учасника.
«Стартовий пакет» учасника на дистанції 21.0975 км, 15 км та 7,7 км містить:
✓ Стартовий номер
✓ Електронний чіп для реєстрації результату
✓ Можливість користування роздягальнею та камерою схову
✓ Пункти харчування та гідратації: 4, 7, 11, 15, 18 км і на фініші
✓ Карта маршруту та гід учасника «8 th Kovel Half Marathon 2019»
✓ Музична підтримка на трасі
✓ Участь в розіграші призів
✓ Спеціальні пропозиції від наших партнерів
✓ Безкоштовний обід після фінішу
✓ відвідування безкоштовних тренувань на відкритому повітрі «Ковельські
побігеньки»
✓ Медаль фінішера (медаль видається в разі подолання всієї дистанції)
✓ Диплом учасника (диплом видається в разі подолання всієї дистанції)
«Стартовий пакет» учасників естафети 7697,54 м + 6699,98 м + 6699,98 21,0975 км
включені:
✓ Стартовий номер – 3 шт.
✓ Електронний чіп для реєстрації результату – 1 для всієї команди
✓ Можливість користування роздягальнею та камерою схову
✓ Пункти харчування та гідратації: 4, 7, 11, 15, 18 км і на фініші
✓ Карта маршруту та гід учасника «8 th Kovel Half Marathon 2019» – 3 шт.
✓ Музична підтримка на трасі
✓ Участь в розіграші призів
✓ Спеціальні пропозиції від наших партнерів – 3 шт.
✓ Безкоштовний обід після фінішу – 3 шт.
✓ відвідування безкоштовних тренувань на відкритому повітрі «Ковельські
побігеньки»
✓ Медаль фінішера (медаль видається в разі подолання всієї дистанції) – 3 шт.
✓ Диплом учасника (диплом видається в разі подолання всієї дистанції)– 3 шт.
• Попередня Інтернет-реєстрація за посиланнями:
• https://athletic-events.com/ та на офіційному сайті www.kovelsport.com.ua
• Ліміт учаників півмарафону - 400 учасників; 15 км – 150 учасників; 7,7 км – 300
учасників; перегони на лижеролерах 20 км – 50 учасників;
• 20 травня закривається електронна реєстрація, або при закінченні лімітів учасників.
Реєстрація для участі в на дистанції 21.0975 км, 7,7 км:

З 01.01.2019 до 31.01.2019 - стартовий внесок в розмірі 250 грн,
З 01.02.2019 до 31.03.2019 - стартовий внесок в розмірі 350 грн,

З 01.04.2019 до 20.05.2019 – стартовий внесок в розмірі 450 грн,
У секретаріаті пробігу 31.05.2019 – стартовий внесок в розмірі – 550 грн.
Реєстрація для участі в «Ковельська 15» - 15 км:

З 01.04.2019 до 30.04.2019 - стартовий внесок в розмірі 250 грн,
З 01.05.2019 до 20.05.2019 – стартовий внесок в розмірі 450 грн,
У секретаріаті пробігу 31.05.2019 – стартовий внесок в розмірі – 550 грн.
Реєстрація для участі в естафеті 7697,54 м + 6699,98 м + 6699,98 м = 21,0975 км

З 01.01.2019 до 31.01.2019 - стартовий внесок в розмірі 700 грн,
З 01.02.2019 до 31.03.2019 - стартовий внесок в розмірі 1000 грн,
З 01.04.2019 до 20.05.2019 – стартовий внесок в розмірі 1300 грн,
У секретаріаті пробігу 31.05.2019 – стартовий внесок в розмірі – 1600 грн.
• Від стартового внеску звільняються особи старші 70-ти років та люди з інвалідністю
та учасники АТО та ООС при пред’явленні відповідних документів (Надіслати сканкопію Учасника АТО чи ООС необхідно попередньо на пошту:
max_max_98@ukr.net)
• В дитячих пробігах, ліміт учасників обмежений до 2019 дітей, які перші
зареєструються та отримають нагрудні номери;
• Дитяча
реєстрація
проводитиметься
за
інтернет-посиланням
www.kovelsport.com.ua до 20 травня та у секретаріаті з 29 травня до 31 травня в
робочий час секретаріату з 10.00 год. до 18.00 год;
• Реєстрація на естафети «Тато, Мама, Я» 3х500 м та пробіг Мам з візочками 500
метрів проводитиметься за інтернет-посиланням https://athletic-events.com/ до 20
травня, реєстрація Платна - 10 грн та у секретаріаті з 29 травня до 31 травня в
робочий час секретаріату з 10.00 год. до 18.00 год;
• 1 червня у день змагання реєстрація проводитиметься виключно для дітей та
естафетних сімейних команд з інших міст та районів з 7.00 до 11.30 год;

• Для ковельчан 1 червня 2019 р. реєстрація на дитячі пробіги та
естафетних сімейних команд буде платною – 100 грн. Просимо
завчасно отримати нагрудні номери!;

• Отримати нагрудний номер дитячих пробігів можливо після здачі в секретаріат
заповненої картки учасника та квитка для розіграшу призів з підписом батьків про
згоду на участь в пробігу, або письмову згоду батьків, а також медичної довідки про
допуск до змагань;
• При неправильному заповненні заявки через помилку учасника, організатор
звільняється від відповідальності та можливих наслідків;
• Отримання стартового номеру змагань рівнозначне з прийняттям та визнанням
положення бігу, згодою на опрацювання особистих даних і використання зображення
учасника для потреб організатора пробігу;
• Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив заявку та сплатив
благодійний стартовий внесок.
• Реєстраційний внесок, сплачений учасником Змагання, не підлягає поверненню ні за
яких обставин, наприклад: якщо учасник Змагання не може взяти участі у Змаганні,
завершити обрану дистанцію, не вкладеться в установлений ліміт часу, а також якщо
учасник дискваліфікований або Змагання скасовано через форс-мажорні обставини і
т.д.
• Реєстрація учасника анулюється, якщо під час реєстрації ним були надані неточні
та/або помилкові дані. У разі анулювання реєстрації грошові кошти не повертаються.
• Оплачена реєстрація не може бути відмінена та/або змінена на іншу особу, і стартовий
внесок не повертається.

• Повернення грошових коштів, сплачених у рахунок реєстраційного внеску, не
проводиться згідно з Договором публічної оферти, який приймається учасником при
реєстрації на захід.

9. Ліміт часу:
В легкоатлетичних забігах ліміт часу становить:
• в півмарафоні (21.0975км -15км) – 3 години;
• в бігу на 7,7 км - 1 година 30 хвилин;
• в бігу на ролерах 6,7 км - 50 хвилин;
• в бігу на лижеролерах 20 км – 1 година 10 хвилин;
• в бігу на 200 м, 300 м, 500 м, 800 м, 1600 м - відсутній
Учасники Змагання, які не дотрималися ліміту часу, знімаються з дистанції і можуть
продовжити рух поза трасою Змагання (тротуари, пішохідні доріжки і т.д.),
дотримуючись ПДР України.

10. Командні змагання (команди та естафети)
Для корпоративних команд та компаній можливо кілька варіантів участі:
1. «Корпоративні побігеньки»: 4 учасника, обов’язково повинна бути учасниця
жіночої статі, долають дистанцію 7,7 км. час кожного з фінішуючих додається, за
сумою часу визначаються 3 найшвидші команди.
2. Естафета 7697,54 м + 6699,98 м + 6699,98 21,0975:
Кількість команд від однієї організації – необмежена.
• З питань умов реєстрації корпоративних команд напишіть, будь ласка, лист на E-mail:
Макарчук Максим (095)852-91-17, E-mail: max_max_98@ukr.net;
До участі у естафеті допускаються змішані команди комерційних і некомерційних
організацій, що складаються з 3-х чоловік у віці від 15 років та старші.
• У змаганнях з естафетного бігу участь усіх трьох членів команди обов'язкова.
• Команда вважається зареєстрованою, якщо її представник заповнив заявку, реєстраційну
форму і сплатив стартовий внесок за команду.
• Порядок закріплення учасників за етапами естафетного бігу вказується при реєстрації.
Порядок учасників можна змінити до 20 травня 2019 року включно на сайті реєстрації, у
особистому кабінеті, або листом на електронну пошту kovelhalfmarathon@gmail.com,
або Макарчук Максим (095)852-91-17, E-mail: max_max_98@ukr.net;
• Під час естафетного бігу процедура передачі естафети повинна проходити в зоні
передачі.
• Порушення кожного з зазначених вище правил призведе до дискваліфікації всієї
команди.
• Результатом в естафеті вважається результат на фініші учасника останнього, третього
етапу естафети.
• Результатом в командному заліку «Корпоративних побігеньок» є сума офіційних
результатів усіх чотирьох членів команди.

11. Підсумкові протоколи та звіт про змагання
Підсумкові протоколи змагань можна буде переглянути он-лайн на сайті https://athleticevents.com , а також на таких Інтернет-сторінках:
www.kovelsport.com.ua www.maratonypolskie.pl

12. Безпека та підготовка місць проведення заходу
•
•

Безпека та підготовка місць проведення змагань здійснюється згідно з міжнародними
правилами ІААФ.
Організатори змагань забезпечують обслуговування змагань працівниками МВС, МНС
та працівниками швидкої медичної допомоги.
13.Контакти організаторів змагань:

•
•

•
•

•

•

Координатор оргкомітету півмарафону та пробігів: Панасюк Сергій +38-050-808-72-24
E-mail: kovelhalfmarathon@gmail.com
Додаткова інформація для професійних спортсменів E-mail: maraton_kovel@ukr.net;
Секретарі пробігів:
Детальна інформація - Макарчук Максим (095)852-91-17,
E-mail: max_max_98@ukr.net
Колтунова Марія + 38-066-41-72-888 mawa2888777@gmail.com
Керівники траси головних пробігів – Недільський Павло тел. +38-068-232-75-94
ligerad@ukr.net;
Прес-секретар (фахівець співпраці зі ЗМІ) пробігу та півмарафону: Махновська Вікторія
+38 067 459 41 90, E-mail: makhnovskapress@gmail.com
14. Проживання учасників
Бронювання номерів у готелі «Наше Місто», «Лісова пісня», «Komfort», «Тайм», за тел.
(095) 337-83-23 Макарчук Оксана Іванівна; Макарчук Максим (095)852-91-17,
E-mail: max_max_98@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.

