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Положення про проведення  забігу по шосе «Dnipro Eco Marathon 2016»
 
1.   Дата, час, місце проведення
Дата: 25.09. 2016 р
Час: 09:00 – 16:00
Місце: м. Дніпро, пл.Героїв Майдану

Місце старту: Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 50.
Місце фінішу: Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 59.


 
2.   Цілі змагань
«Dnipro Eco Marathon 2016» (далі - Змагання) проводяться з метою популяризації та пропаганди бігових масових заходів в Україні, а також:
•          популяризації та пропаганди здорового способу життя
•          розвитку масового спорту та клубного руху
•          інтеграції України у світовий біговий марафонський руху
•         розвитку стратегії “Дніпро-спортивна столиця України”
•     інформування, плекання та мотивування української аудиторії, допомоги в досягненні нею особистих і спортивних цілей, стимулювання росту спортивних досягнень у широких масах населення України
 
3.   Організатори, патронат, спонсори
Організатором змагань виступає Федерація легкої атлетики м. Дніпра, технічним організатором виступає  громадська організація «Старт Дніпро». 
Захід проводиться під патронатом:
	міського голови Бориса Філатова
	Управління спорту Департаменту гуманітарної політики  Дніпропетровської міської ради.
Захід проводиться  за підтримки проекту Бориса Філатова “Спортивна столиця”. 
Організатори формують оргкомітет з числа вузькопрофільних фахівців з різних видів спорту та сфер, що стосуються організації спортивного заходу.

Оргкомітет затверджує «Положення» про проведення змагань. До складу Оргкомітету входять:
•           Директор змагань Ліщинська С.
•           Федерація легкої атлетики м. Дніпро, президент федерації - Філатова М.

•          Начальник Управління спорту Департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради - Осіпов О.І.
•            Головний суддя Змагання - Зайченко О.М.
•            Головний лікар Змагання - Охрименко Є.А.
•            Керівник екстренної медичної допомоги

Оргкомітет відповідає за:
-   Інформаційне забезпечення учасників;
-   Залучення коштів для фінансування самих змагань;
-   Підготовку документів і матеріалів для роботи Мандатної комісії;
-   Надання призів для вручення переможцям та призерам Змагання;
-   Забезпечення суддівства;
-   Оренду приміщень та техінвентарю для проведення змагань;
-   Організацію заходів безпеки та медичного забезпечення забігу;
  Контроль за підготовкою та проведенням Змагання, розгляд офіційних протестів і вирішення спірних питань, а також розгляд документів і допуск до участі у змаганні покладається на Мандатну комісію.

До складу Мандатної комісії входять:
-   Представник Оргкомітету;
-   Головний суддя Змагання;
-   Головний лікар Змагання;
-   Головний секретар Змагання.
Очолює	Мандатну	комісію	Директор	Змагання.		
Допускається запрошення до комісії професійних спортсменів та фахівців.

 4.   Базові правила проведення Змагання
Проведення змагань повністю відповідає Технічним правилам:
 
У легкоатлетичних змаганнях:
Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААF), Асоціації міжнародних марафонів і дорожніх пробігів (AIMS), Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ), Технічному регламенту змагань та відповідним рішенням, прийнятим організатором змагань.
 
Організатор змагань залишає за собою право вносити зміни в програму змагань.
 
4. Базові правила
Організатор змагань залишає за собою право скасувати змагання (до або під час проведення) через форс-мажорних обставин.
 
Правила та загальні умови - офіційний документ, який діє на правах договору між організатором і учасником змагань.
 
Будь-які пропозиції, поправки і доповнення до цього документу приймаються на  електронну пошту організатора змагань:startdnipro@gmail.com
Організатор змагань залишає за собою право вносити зміни в програму змагань. Організатор змагань гарантує проведення змагань за будь-яких погодних умов.
 
5. Здоров'я
Кожен учасник змагань добровільно бере участь у змаганнях, визнаючи всі ймовірні ризики для власного здоров'я під час і після їх закінчення.
Кожен учасник змагань бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний стан і здатність завершити обрану дистанцію змагань.
Кожен учасник змагань (зареєстрований на 21.0975 км , 42,195 км, естафету 2х21,0975 км) повинен мати медичну довідку (згідно зразку, наведеного в додатку 1) та страховку (за бажанням) на час проведення змагань.

Громадяни іноземних держав зобов’язані надати медичну страховку, яка покриває участь у спортивних змаганнях.
 
6.   Витрати по організації та проведенню змагань
Витрати по проїзду, розміщення та харчування несуть організації, що відряджають або самі учасники, а організатори забезпечують спеціальні умови з боку готелів, надаючи доступну вартість для проживання.
 
7.   Програма заходу
24 вересня 2016 р
Видача стартових пакетів для учасників буде проводитись в  ТРЦ “GRAND PLAZA”, 2 поверх, за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького 67Д  з 10-00 до 20-00.
 
 25 вересня 2016 р
 
7:00 – відкриття «Марафонського містечка»
8:00-16:00 – робота камер схову та роздягалень
8:30 Трансфер учасників естафет 2х21,0975 км та 2х10 км+2х11,0975 км ( другий  та четвертий  етапи)
8:40 Загальна олімпійська розминка 
8:50 - відкриття стартового коридору для марафону, естафети 2*21.097, естафети 2*10+2*11.097, напівмарафону
9:00 – старт забігу 42,195 км (марафон)
9:00 Старт забігу естафет 2х10+2х11.0975км
9:00 Старт забігу естафет 2х21.0975км
9:00 Старт забігу  21.0975 км (півмарафон)
9:15 – відкриття стартового коридору для 5 км
9:20 – старт на дистанції 5 км
9:50 – нагородження переможців на дистанції 5 км
10:00 - 13:00 – олімпійський урок (локації: марафонське містечко (артфехтування, вуличний футбол (за участі футбольної команди Дніпро”, автограф та фотосесія з олімпійцями, елітними спортсменами та футболістами “Дніпра”, дитячий батут), конкурс дитячого малюнку на асфальті), площа перед театром опери та балет ( стрітбол на одне кільце за участі БК “Дніпро”, кульова стрільба , дитячий батут),Січеславська набережна перед готелем “Дніпропетровськ” - регата, зона водних видів спорту: парус, веслування, каное)
11:00 – Старт Екорегати ( старт і фініш навпроти готелю “Дніпропетровськ””)
11:30 – нагородження абсолютних переможців на дистанції напівмарафон
11:50 – нагородження переможців у вікових групах на дистанції напівмарафон
12:10 – відкриття стартового коридору для забігу на 100 м
12:15 – старт дитячого забігу на 100 метрів
12:25 – відкриття стартового коридору для забігу на 500 м
12:30 – старт дитячого забігу на 500 метрів
12:40 – відкриття стартового коридору для забігу на 1000 м
12:45 – старт дитячого забігу на 1000 метрів
13:00 – нагородження переможців дитячих забігів на 100, 500 та 1000 метрів
13:10 – відкриття стартового коридору на дистанцію 10 км
13:15 – старт на дистанції 10 км
14:10 – нагородження переможців  на дистанції 10 км
14:20 – нагородження переможців естафети 2*21.097, естафети 2х10+2*х11.0975 км
14:25 – нагородження абсолютных переможців серед чоловіків та жінок на дистанции марафон
14:35 – нагородження переможців у вікових группах на дистанції марафон
14:40 – відкриття стартового коридору на дистанції 1609 м (миля єдності)
14:50 – старт на дистанції 1609 метрів
15:00 – нагородження переможців на дистанції 1609 метрів
15:00 – закриття трасси змагань
16:00 – закриття марафонського містечка


 
7.   Умови допуску до змагань
Допуск учасників до змагань здійснюється за наявності документів, що надаються до Мандатної комісії при отриманні стартового пакета учасника:
-     Посвідчення особи, що підтверджує особу та вік учасника (обов'язково для всіх учасників);
-    Оригінал медичної довідки з печаткою медичної установи, підписом і печаткою лікаря, в якій має бути зазначено, що учасник допущений до змагання на обрану ним дистанцію (обов'язково для всіх учасників на 21.0975 км ,42.195 км, естафета 2х21,0975 км включно);
-      Документ, що засвідчує право учасника на безкоштовну участь у Змаганні або на отримання пільги на оплату стартового внеску.
-      Громадяни іноземних держав зобов’язані надати медичну страховку, яка покриває участь у спортивних змаганнях.
-      Медичні документи, надані в мандатну комісію, не повертаються.
-      Ксерокопія медичної довідки приймається комісією тільки при пред'явленні оригіналу.
-      Медичні документи повинні бути оформлені не раніше 6 місяців до змагань.
Повний перелік установ, які надають медичні довідки для допуску в м.Дніпро та Дніпропетровській області на Змагання викладено у Додатку 2 до Положення.

Для учасників змагань у віці 15 років і молодше підтвердження віку здійснюють батьки або уповноважені супроводжуючі особи (тренер, викладач і т.д.).

До участі в дитячих забігах долучаються діти за наступних вікових категорій: 
100 м – до 6 років включно;
500 м – від 7 до 10 років включно;
1000 м – від 11 до 15 років включно
На дистанціях 100 м та 500 м діти виходять на старт разом із батьками.
В разі відсутності посвідчення особи стартовий номер та пакет учасника не видається.
Вік учасника визначається кількістю повних років станом на 31 грудня 2016 року.

Загальний ліміт учасників на всіх дистанціях –1800 спортсменів.

8.   Маршрути і траса
 
Траса  змагань  для  дистанцій  42.195  км,  естафет 2х21,0975 км та 2х10 км +2х11,0975 км  прокладена  по  м. Дніпро:
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=djmjyedjolbzdxfv
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Старт – пр. Дмитра Яворницького, 50 (біля ТРК «Пасаж») – поворот наліво – вул. Володимира Мономаха – поворот направо – пр. Дмитра Яворницького – поворот направо  – вул. Мостова (Магазин «1000 дрібниць») – поворот направо – пр. Дмитра Яворницького – поворот наліво – вул. Юліуша Словацького – поворот наліво Січеславська Набережна – вул. Набережна Заводська (біг по полосі руху транспорту ближче до набережної) – за Кадацьким мостом передача естафети 2х10 км+2х11,0975 км учаснику другого етапу – поворот наліво (за Кайдацьким мостом) – Набережна Заводська (необхідно зайняти полосу протилежну руху транспорту ближче до розподільчої лінії)– Січеславська Набережна – поворот направо – вул. Юліуша Словацького – поворот направо – пр. Дмитра Яворницького – поворот наліво – вул. Мостова – поворот наліво – пр. Дмитра Яворницького  – фінішна арка, передача естафети учаснику другого етапу 2х21,0975 км, передача естафети учаснику третього етапу 2х10 км+2х11,0975 км – площа Героїв Майдану – поворот наліво – вул. Михайла Грушевського поворот наліво – пр. Дмитра Яворницького – поворот направо – вул. Юліуша Словацького – поворот направо – Січеславська Набережна – Набережна Перемоги (біг по полосі протилежній руху транспорту ближче до розподільчої лінії) – поворот наліво (перед колом на ж/м Перемога – 3) – Набережна Перемоги (біг по полосі руху транспорту ближче до набережної)* – передача естафети учаснику четвертого етапу 2х10 км+2х11,0975 км в районі аквапарку - Набережна Перемоги (біг по полосі руху транспорту ближче до набережної)*- Січеславська Набережна – розворот наліво (за вулицею Столярова, 38 км) – Січеславська Набережна – розворот направо – вул. Юліуша Словацького  – розворот направо – пр. Дмитра Яворницького – розворот наліво – вул. Мостова – розворот наліво – пр. Дмитра Яворницького – (фініш 42,2 км) площа Героїв Майдану.

*на відрізках дистанціії Набережна Заводська та Набережна Перемоги учасники займають лише смуги   руху транспорту , що знаходяться ближче до  річки та Набережної.


Траса дистанції 21.0975 км. прокладена  по  м. Дніпро: 
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=cxbbeywrnqahbmwi
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Старт – пр. Дмитра Яворницького, 50 (біля ТРК «Пасаж») – поворот наліво – вул. Володимира Мономаха – поворот направо – пр. Дмитра Яворницького – поворот направо  – вул. Мостова (Магазин «1000 дрібниць») – поворот направо – пр. Дмитра Яворницького – поворот наліво – вул. Юліуша Словацького – поворот наліво Січеславська Набережна – вул. Набережна Заводська (біг по полосі руху транспорту ближче до набережної) – поворот наліво (за Кайдацьким мостом) – Набережна Заводська (необхідно зайняти полосу протилежну руху транспорту ближче до розподільчої лінії) – Січеславська Набережна – поворот направо – вул. Юліуша Словацького – поворот направо – пр. Дмитра Яворницького – поворот наліво – вул. Мостова – поворот наліво – пр. Дмитра Яворницького  – фініш,  площа Героїв Майдану 

*на відрізку дистанції Набережна Заводська учасники займають лише смуги руху транспорту , що знаходяться ближче до  річки та Набережної.


Траса дистанції 10 км прокладена по м. Дніпро:
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gziglsyuhlcpcbym
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Старт – пр. Дмитра Яворницького, 50 (біля ТРК «Пасаж») –  поворот направо– вул. Юліуша Словацького – поворот направо Січеславська Набережна – поворот наліво перед Мерефо-Херсонським мостом – Січеславська Набережна – поворот наліво – вул. Юліуша Словацького  – поворот направо – пр. Дмитра Яворницького – поворот наліво – вул. Мостова – поворот наліво – пр. Дмитра Яворницького – фініш площа Героїв Майдану.

Траса дистанції 5 км прокладена по м. Дніпро:
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ookjgzdlhpqjfayp
Старт – пр. Дмитра Яворницького, 50 (біля ТРК «Пасаж») –  поворот направо– вул. Юліуша Словацького – поворот направо Січеславська Набережна – поворот наліво навпроти памятника Маргелову (Січеславська Набережна 15а) – Січеславська Набережна – розворот наліво – вул. Юліуша Словацького  – розворот направо – пр. Дмитра Яворницького – розворот наліво – вул. Мостова – розворот наліво – пр. Дмитра Яворницького – фініш площа Героїв Майдану.
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Траса дистанції Миля єдності (1,609 км) прокладена по м. Дніпро:  
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=uwvwkorbidtnyiqi
Старт – пр. Дмитра Яворницького, 50 (біля ТРК «Пасаж») –  поворот наліво в сторону вул.А.Фарба – поворот наліво - пр. Дмитра Яворницького – фініш площа Героїв Майдану
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Дитячі забіги:
1000 екометрів https://yandex.ua/maps/?um=constructor:JVOxjHQcN9TcEnw7U1w82NUCJja4blFe&amp;source=constructorLinkСтарт – пр. Дмитра Яворницького, 50 (біля ТРК «Пасаж») –  поворот наліво - вул.Воскресінська – поворот наліво - пр. Дмитра Яворницького – фініш площа Героїв Майдану.file_6.png
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h.gwj4sbbn6b9n500 екометрів
https://yandex.ua/maps/?um=constructor:4xAW8av6_JyfYLWzxYQiFhBkhwgj7RIG&amp;source=constructorLinkfile_8.png
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Старт – пр. Дмитра Яворницького, 50 (біля ТРК «Пасаж») –  поворот наліво в сторону вул. Короленко – поворот наліво - пр. Дмитра Яворницького – фініш площа Героїв Майдану.


h.4i74qz88tnlc100 екометрів
https://yandex.ua/maps/?um=constructor:zwmrjAaAeyE3CsrDPfp3m48BHfN2jIvl&amp;source=constructorLink
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Старт – пр. Дмитра Яворницького, 52 (біля ЦУМа) –  фініш пр. Дмитра Яворницького, 50 (біля ТЦ “Пассаж”)


9.   Реєстрація на змагання
Учасники допускаються до змагань за умови належної і своєчасної реєстрації на змагання. Реєстрація можлива  тільки в режимі on-line на сайті: https://athletic-events.com/events/346
Електрона реєстрація учасників відкрита до 22 вересня 2016 року 23:59 год або до завершення ліміту учасників на кожну окрему дистанцію.
Реєстрація можлива в день видачі стартових пакетів 24 вересня з 10-00 до 20-00 год та в день  проведення забігу з 7:30 до 8:30 за пакетом “Free running”, тобто учасник отримує за визначену ціну 100 грн лише стартовий номер без чипа, облік його часу ведеться суддями лише,  якщо учасник потрапляє до 15 перших фінішерів на дистанції марафон та до 5 перших фінішерів на усіх інших дистанціях.
Організатор змагань має право призупинити або повністю закрити реєстрацію без попередження в разі досягнення ліміту учасників.
Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив заявку та сплатив стартовий внесок.
Реєстраційний внесок, сплачений учасником змагань, не підлягає поверненню ні за яких обставин, наприклад: якщо учасник змагань не може взяти участь у змаганнях, завершити обрану дистанцію, не вкладеться у встановлений ліміт часу, а так само, якщо учасник на надав необхідну медичну довідку, якщо він дискваліфікований або змагання скасовані через форс-мажорні обставини і т.д.
Реєстрація учасника анулюється, якщо під час реєстрації ним були надані неточні та/або помилкові данні. В разі анулювання реєстрації грошові кошти не повертаються.
Реєстрація, що оплачена не може бути відмінена та/або змінена на іншу особу и стартовий внесок не повертається.
 
У вартість стартового внеску не включена комісія за переказ грошових коштів.
Оплата стартового внеску учасниками Змагання здійснюється електронним платежем на сайті https://athletic-events.com/events/346 за допомогою платіжної системи liqpay.
В разі якщо учасник сплачував кошти за допомогою інших платіжних систем, банкомату, терміналу та інших він повинен звернутись до організаторів за адресою startdnipro@gmail.com, надіславши копію документу про оплату з зазначенням прізвища учасника та дистанції , в якій буде приймати участь. До моменту звернення реєстрація не вважається підтвердженою и стартовий номер учаснику не присвоєний.
 
10.   Повернення стартового внеску
Повернення грошових коштів, сплачених у рахунок реєстраційного внеску, не проводиться згідно з Договором публічної оферти, який приймається  учасником при реєстрації на захід.
 
11.   Особисті дані
Кожен учасник змагань згоден на використання його особистих даних, фото-, відео- або аудіоматеріалів з його участю і без узгодження з ним для реклами заходу без будь-якої  компенсації з боку організатора змагань.
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.
 

12.   Стартові пакети, отримання стартових пакетів
Видача стартових пакетів проводиться 24 вересня 2016 року, з 10-00 до 20-00 год  в ТРЦ Grand Plaza, 2 поверх за адресою: пр.Д.Яворницького , 67
В «стартовий пакет» учасника на дистанції 42.195 км включені:
- Стартовий номер;
- Електронний чіп для фіксації результату;
- Футболка фінішера;
- Медаль фінішера (в разі подолання дистанції та перетину фінішної лінії)
- Екорюкзак;
- Карта маршруту;
- Гід учасника;
- На фінішу: яблуко, банан, печиво, вода;
- Магніт з фото після забігу;
- Онлайн-диплом з результатом;
- Смс-інформування результату (в разі якщо при реєстрації зазначено актуальний номер телефону);
- Роздягальні і камери схову (роздягальні працюють з 7:00 до 16:00);
- Пункти харчування та гідратації: 5, 10, 16.5,  21; 25; 31; 34.5; 37 км і на фініші;
- Підтримка на трасі фан-групами та музикантами.
 
В «стартовий пакет» учасника на дистанції 21,0975 км включені:
- Стартовий номер;
- Електронний чіп для фіксації результату;
- Медаль фінішера (в разі подолання дистанції та перетину фінішної лінії);
- Екорюкзак;
- Карта маршруту;
- Гід учасника;
- На фінішу: яблуко, банан, печиво, вода;
- Магніт з фото після забігу;
- Онлайн-диплом з результатом;
- Смс-інформування результату (в разі якщо при реєстрації зазначено актуальний номер телефону);
- Роздягальні і камери схову (роздягальні працюють з 7:00 до 16:00);
- Пункти харчування та гідратації: 5, 10, 16.5,  на фініші;
- Підтримка на трасі фан-групами та музикантами.

 

В «стартовий пакет» естафетної команди 2х10+2х11.0975 км включені:
- Стартовий номер – 4 шт.;
- Електронний чіп для фіксації результату, що вдягається на руку – 1 шт.;
- Екорюкзак;
- Карта маршруту;
- Гід учасника;
- На фінішу: яблуко, банан, печиво, вода;
- Магніт з фото після забігу;
- Онлайн-диплом з результатом;
- Смс-інформування результату (в разі якщо при реєстрації зазначено актуальний номер телефону);
- Роздягальні і камери схову (роздягальні працюють з 7:00 до 16:00);
- Пункти харчування та гідратації: 5, 10, 16.5,  21; 25; 31; 34.5; 37 км і на фініші;
- Підтримка на трасі фан-групами та музикантами.

В «стартовий пакет» естафетної команди 2х21.0975 км включені:
- Стартовий номер – 2 шт.;
- Електронний чіп для фіксації результату, що вдягається на руку – 1 шт.;
- Медаль фінішера (в разі подолання дистанції та перетину фінішної лінії);
- Екорюкзак;
- Карта маршруту;
- Гід учасника;
- На фінішу: яблуко, банан, печиво, вода;
- Магніт з фото після забігу;
- Онлайн-диплом з результатом;
- Смс-інформування результату (в разі якщо при реєстрації зазначено актуальний номер телефону);
- Роздягальні і камери схову (роздягальні працюють з 7:00 до 16:00);
- Пункти харчування та гідратації: 5, 10, 16.5,  21; 25; 31; 34.5; 37 км і на фініші;
- Підтримка на трасі фан-групами та музикантами.

В «стартовий пакет» учасника на дистанції 5 км, 10 км включені:
- Стартовий номер;
- Електронний чіп для фіксації результату;
- Екорюкзак;
- Карта маршруту;
- Гід учасника;
- На фінішу: яблуко, банан,печиво, вода;
- Магніт з фото після забігу;
- Онлайн-диплом з результатом;
- Смс-інформування результату (в разі якщо при реєстрації зазначено актуальний номер телефону);
- Роздягальні і камери схову (роздягальні працюють з 7:00 до 16:00);
- Пункти харчування та гідратації: 5км і на фініші;
- Підтримка на трасі фан-групами та музикантами.


В «стартовий пакет» учасника на дистанції Миля єдності (1,609 км) включені:
- Стартовий номер;
- Гід учасника;
- На фінішу: вода;
- Магніт з фото після забігу;
- Роздягальні і камери схову (роздягальні працюють з 7:00 до 16:00);
- Підтримка на трасі фан-групами та музикантами.

В «стартовий пакет» учасника на дитячі дистанції включені:
- Стартовий номер;
- Медаль фінішера.
 
Учасник повинен отримати стартовий номер  в день видачі стартового пакету. Учасники змагань отримують стартові пакети особисто при пред'явленні стартового листа та документа, що посвідчує особу.
Учасник змагань, який не мав можливості взяти участь у змаганнях, може отримати стартовий пакет протягом 10 робочих днів після проведення змагань в офісі організатора змагань, повідомивши йому на електронну пошту: startdnipro@gmail.com Або проханням направити стартовий пакет на вказану адресу.
Доставка стартових пакетів здійснюється за рахунок замовника.  


h.q8rv63gnjdah13.   Результати та їх облік

Захід обслуговується:
-   Електронною системою хронометражу;
-   Суддями за допомогою ручного хронометражу лише перших 15 чоловіків та 15 жінок на дистанції 42, 195 км та лише перших 5 чоловіків та 5 жінок на інших дистанціях
 
Оргкомітет Змагання не гарантує отримання особистого результату кожним учасником у таких випадках:
-   Учасник неправильно прикріпив номер;
-   Учасник втік з чужим номером;
-   Стартовий номер порваний, зім'ятий і т.п.;
-   Електронний чіп був розмагнічений, порваний, зім'ятий і т.п.;
-   Електронний чіп був проколотий або пошкоджений;
-   Втрати номера.
Організатори попереджають, що електронна система хронометражу має сертифікований відсоток втрат результатів – не більше 3% від загальної кількості чипів.
Під час подолання всієї дистанції стартовий номер повинен бути в такому вигляді, в якому він був виданий. Суворо заборонено знімати, закривати і пошкоджувати його (підрізати, згинати і т.п.).

Організатор змагань повинен розмістити на сайті попередній протокол змагань не пізніше наступного дня після проведення змагань на сайті https://athletic-events.com



14.   Ліміт часу
 
14.1.  В легкоатлетичних забігах ліміт часу становить:
•   в марафоні (42.195 км) — 6 годин. При цьому встановлено ліміт на проходження участків траси: 10 км - 1 година 30 хвилин. 21 км - 3 години. 31 км - 4 години 30 хвилин.
•   в напівмарафоні (21.0975 км) — 3 години.
•   в бігу на 10 км — 1 година 20 хвилин.
•   в бігу на 5 км — 40 хвилин.
•   в бігу 1,609  км (Миля єдності) — 20 хвилин.
•   в бігу на 100м, 500м, 1000 м - відсутній.
Учасники змагань, які не дотрималися ліміту часу, знімаються з дистанції і можуть продовжити рух поза трасою змагань (тротуари, пішохідні доріжки і т.д.), дотримуючись ПДР України.
 
15.   Естафети легкоатлетів
 
До участі у естафеті допускаються змішані команди , що складаються з 4-х чоловік у віці від 16 років та старше або 2-х людей відповідно у віці  від 18 років та старше.
 
У змаганнях з естафетного бігу участь усіх чотирьох членів команди обов'язкова.
Команда вважається зареєстрованою, якщо її представник заповнив заявку, реєстраційну форму і сплатив стартовий внесок за команду, а також кожен з учасників вніс в систему дані про кожного окремо.
 
Під час естафетного бігу процедура передачі естафети повинна проходити в зоні передачі після проходження учасником пункту зчитування транспондерною системою . Передача проводиться шляхом передачі чіпу, що кріпиться за допомогою кільця на руку учасника. Порушення кожного з зазначених вище правил призведе до дискваліфікації всієї команди.
 
Результатом в естафеті вважається результат на фініші учасника останнього етапу естафети.


16.   Пункти харчування та гідратації
 
Для маршруту марафон, естафети:
Пункти гідратації та харчування розміщені на 5, 10, 16.5,  21; 25; 31; 34.5; 37 км і на фініші
Туалети розміщені на 5; 10; 15; 21; 25; 29; 31; 35; 42, старт
Душ розміщений на 6/15 км; 27/33 км; 23/36 км

Для маршруту напівмарафону:
Пункти гідратації та харчування розміщені на 5, 10, 16.5 км і на фініші.
Туалети розміщені на 5; 10; 15; финиш
Душ розміщен на 6 та 15 км.

Для маршруту 10 кілометрів:
Пункти гідратації та харчування розміщені на 5км та фінішу
Туалети розміщені на 5; 10 кілометрах.
Душ розміщен на 1,5 км

Для маршруту 5 кілометрів:
Пункти гідратації та харчування розміщені у зоні фінішу.
Туалети розміщені у зоні старту/фінішу.
Душ розміщен на 1,5 кілометрі.
 
 
h.obqdvu7mzinb17.   Пільгові категорії
 
Безкоштовна реєстрація передбачена для наступних категорій громадян:
-          учасників бойових дій та учасники  війни, інваліди 1, 2 груп на всі види дистанцій
-          учасників АТО
-          пенсіонери
 
Пільгова реєстрація для членів бігових клубів:
-          для членів бігових клубів діє знижка 10% від фактичної вартості реєстрації на момент сплати, незалежно від кількості учасників.
 
Пільгова реєстрація передбачена для інших категорій громадян України:
-          внутрішньо переміщених осіб з зони АТО;
-          Спеціальна вартість реєстрації: скидка 50%
 
 УВАГА:
Учаснику необхідно оформити індивідуальну заявку, написавши листа на startdnipro@gmail.com, вказавши в темі «Спеціальна категорія». Під час відправлення заявки, потрібно вкласти документи, відповідно до Вашої пільгової категорії: копію паспорту, пенсійного посвідчення, посвідчення учасника бойових дій, пенсійне посвідчення інваліда, спеціальна довідка від внутрішньо переміщеної особи з зони АТО.
Реєстраційні пакети та пільгові реєстрації виділяються із спеціально відведеній квоти (не більше 50 чоловік).
Якщо при реєстрації учасників змагань з'ясовується невідповідність учасника заявленої ним спеціальної категорії, реєстрація анулюється без будь-якої компенсації з боку організатора  змагань.
ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНИЙ АБО ПІЛЬГОВИЙ СТАРТОВИЙ ПАКЕТ МОЖНА 24 ВЕРЕСНЯ ПРИ ПРЕД'ЯВЛЕННІ ОРИГІНАЛУ ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА ВВВ /АТО, ПОСВІДЧЕННЯ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ ІНВАЛІДНІСТЬ, ПЕНСІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ або ДОВІДКИ ПРО ВЗЯТТЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯ 	НА ОБЛІК, ПОПЕРЕДНЬО ЗАЛИШИВШИ ЗАЯВКУ ЗА АДРЕСОЮ: startdnipro@gmail.com
 
18.   Визначення переможців та призерів

Визначення переможців та призерів Змагання серед легкоатлетів відбувається за фактом приходу відповідно до пункту №165.24 (правила IAAF).
 
19.   Нагородження переможців

Призова сітка визначається організатором у кожній дистанції на розсуд організатора
 
Виплата винагороди визначеним призерам забігів здійснюється у готівковий спосіб тільки в день проведення змагань з  моменту  завершення  проведення  змагань. Виплата здійснюється готівкою в марафонському містечку: Дніпро,площа Героїв Майдану, марафонське містечко, палатка нагородження. Виплата грошової винагороди здійснюється лише за умови надання призером Організатору оригіналу та копії власних документів: паспорту, індивідуального податкового коду. Призер та Організатор підписують відповідний документ, що засвідчує факт виплати винагороди.
 
Нагородження учасника призами може бути відкладено за умови, що учасник не з'явився на церемонію нагородження у своїй віковій групі. У цьому випадку приз відправляється поштою за рахунок організатора після звернення переможця до організаторів на адресу, вказану учасником. Якщо учасник не звернувся до організаторві за належним йому призом протягом 30 днів з моменту проведення змагань, учасник втрачає право на одержання такого призу.
 
Оргкомітет Змагання не несе відповідальність за доставку призів у випадку, якщо учасником була вказана некоректна адреса.
 
Переможці та призери отримують пам'ятні призи від організаторів та спонсорів заходу.
 
Учасник марафонської дистанції, який був нагороджений в абсолютній першості, може отримати грошовий  бонус  за призове місце у своїй віковій групі.
 
Всі учасники на дистанції марафон,  напівмарафон та  2х21,0975 км,  що фінішували протягом контрольного часу, отримують пам'ятну медаль на фініші.

Всі учасники на дистанції марафон що фінішували протягом контрольного часу, отримують пам'ятну футболку  на фініші.

Легкоатлетичні дистанції
На дистанції 42.195 км нагородження проводиться з 1 по 15 місце серед чоловіків та жінок в абсолютній першості.
Переможці отримують грошову винагороду в залежності від встановленого часу на дистанції
 
Призова сітка для абсолютних переможців (валюта - гривня):



Чоловіки:
 

Фінішний час


Місце
Швидше 2:28,00
 2:36,59-2:28,00
більше ніж за 2:37,00
1
15 000 
 10 000
7 500
2
12 000 
8 000
6000
3
9 000 
 6000
4 500
4
6 000
4 000
3 000
5
3 000
2 000
1 500
6-10 
2 000
1 500
1000 
7-15
1 500 
1 000
500

 Жінки:

 

Фінішний час


Місце
Швидше 3:00,00
 3:14,59-3:00,00
більше ніж за 3:15,00
1
15 000 
 10 000
7 500
2
12 000 
8 000
6000
3
9 000 
 6000
4 500
4
6 000
4 000
3 000
5
3 000
2 000
1 500
6-10 
2 000
1 500
1000 
7-15
1 500 
1 000
500


На дистанції 42.195 км передбачено грошовий бонус за перемогу в  віковій  категорії з 1 по 3 місце: 
Чоловіки: 18-39, 40-49, 50-59, 60 і старше
Жінки: 18-39, 40-49, 50-59, 60 і старше

Вікова категорія/місце
1 місце
2 місце
3 місце
18-39
2 000
1 500
1 000
40-49
2 000
1 500
1 000
50-59
2 000
1 500 
1 000
60  і старше
2 000
1 500
1 000


Розрахунок у віковій групі проводиться по фактичному віку учасника на 31 грудня 2016
Переможці та призери також отримують пам'ятні призи.

На дистанції 21, 0975  км нагородження проводиться з 1 по 5 місце серед чоловіків та жінок в абсолютній першості.
Переможці отрмують грошову винагороду в залежності від встановленого часу на дистанції
 
Призова сітка для абсолютних переможців (валюта - гривня):
Чоловіки:
 

Фінішний час


Місце
Швидше 1:08,30
 1:11,29-1:08,30
більше ніж за 1:11,30
1
10 000 
 7500
5 000
2
8 000 
6 000
4000
3
6 000 
 4 000
3 000
4
4 000
2 500
2 000
5
2 000
1 500
1 000

 Жінки:

 

Фінішний час


Місце
Швидше 1:21,00
 1:25,59-1:21,00
більше ніж за 1:26,00
1
10 000 
 7500
5 000
2
8 000 
6 000
4000
3
6 000 
 4 000
3 000
4
4 000
2 500
2 000
5
2 000
1 500
1 000


На дистанції 21, 0975  км передбачено грошовий бонус за перемогу в  віковій  категорії з 1 по 3 місце: 
Чоловіки: 18-39, 40-49, 50-59, 60 і старше
Жінки: 18-39, 40-49, 50-59, 60 і старше

Вікова категорія/місце
1 місце
2 місце
3 місце
18-39
1 500
1 300
 900
40-49
1 500
1 300
 900
50-59
1 500
1 300
 900
60  і старше
1 500
1 300
 900


Розрахунок у віковій групі проводиться по фактичному віку учасника на 31 грудня 2016
Переможці та призери також отримують пам'ятні призи.

На дистанції 5 км нагородження проводиться з 1 по 3 місце серед чоловіків та жінок в абсолютній першості. Переможці та призери отримують пам'ятні призи від  організаторів та спонсорів

На дистанції 10 км нагородження проводиться з 1 по 3 місце серед чоловіків та жінок в абсолютній першості. Переможці та призери отримують пам'ятні призи від організаторів  спонсорів
 
На дистанції  2х21, 0975 км (естафета)  нагородження проводиться з 1 по 3 місце серед команд в абсолютній першості. Переможці та призери отримують грошову винагороду від організаторів та памятні призи

Грошова винагорода командам  дистанції  2х21, 0975 км (естафета)  (валюта - гривня)
Місце
1 місце
 2 місце
3 місце
1 учасник
5 000 
4 000
3 000
2 учасник
5 000
4 000
3 000
На дистанції  2х10 км+2х11,0975 км (естафета)  нагородження проводиться з 1 по 3 місце серед команд в абсолютній першості. Переможці та призери отримують грошову винагороду від організаторів та памятні призи

Грошова винагорода командам  естафети 2х10+2х11, 0975 км (естафета)  (валюта - гривня)
Місце
1 місце
 2 місце
3 місце
1 учасник
3000 
2 000
1 000
2 учасник
3000 
2 000
1 000
3 учасник
3000 
2 000
1 000
4 учасник
3000 
2 000
1 000

Нагородження в дитячих забігах на 100 , 500 і 1000 м.
Всі діти на фінінші отримують памятну медаль.
В кожній дистанції нагородження проводиться   з 1 по 3 місце серед хлопців та дівчат в абсолютній першості. Переможці та призери отримують пам'ятні призи від  організаторів та спонсорів

20.   Протести і претензії. Терміни подачі протестів і претензій
 
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 мандатною комісією, до складу якої входять головний суддя, старший суддя стартової зони, старший суддя фінішної зони і головний секретар.
Протест приймається лише після сплати суми у розмірі 200 грн. У разі задоволення протесту, кошти повертаються. У разі відхилення протесту, кошти не повертаються.  Учасник має право подати претензію протягом 3 (трьох) днів після закінчення заходу. Претензії відправляються на електронну адресу startdnipro@gmail.com.  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 у строк 24 години, з моменту отримання претензії, готує офіційну відповідь, який направляється на електронну адресу, з якої була подана претензія.
Приймаються претензії виключно тільки ті, які не можуть вплинути на результати змагань.
Претензії та протести приймаються тільки від учасників.
 
До протестів і претензій можуть належати:
-   Протести і претензії, що впливають на розподіл призових місць в асболютній категорії;
-   Протести і претензії, що стосуються неточності у вимірі часу, за який учасник пробіг дистанцію;
-   Протести і претензії, що стосуються дискваліфікації учасника за неспортивну поведінку.
Решта претензій можуть бути проігноровані комісією в силу їх незначущості (сюди відносяться друкарські помилки, некоректні анкетні дані та інше).
 
 
21.   Дискваліфікація
 
Суддівська колегія залишає за собою право дискваліфікувати учасника у разі, якщо:
-   Учасник біг під зареєстрованим номером іншого учасника;
-   Учасник скоротив дистанцію;
-   Учасник пробіг дистанцію, на яку не був заявлений;
-   Учасник використовував підручний засіб пересування (велосипед, самокат, авто-засіб для пересування та ін.);
-   Учасник почав забіг до офіційного старту;
-   Учасник почав забіг після закриття зони старту;
-   Учасник прибіг до фінішу після закриття зони фінішу;
-   Учасник почав забіг не з зони старту;
-   Учасник біг без офіційного номера Змагання;
-   Учасник проявив неспортивну поведінку.

22.   Посвідчення про відрядження
 
Відмітка про відрядження буде виставлятися представником ГО «Старт Дніпро» на посвідченнях про відрядження тільки при отриманні пакету учасника за день до змагань.

23.   Інформаційні джерела

Детальна інформація про Змагання розміщена на офіційному сайті www.startdnipro.com
За інформацію на інших інформаційних  ресурсах  Оргкомітет змагань відповідальності   не несе.
Додаткову інформацію можна отримати , направивши запит на startdnipro@gmail.com  або за телефоном +38(093)2600447.
Інформація щодо реєстрації учасників +38(093)2529281





























Додаток 1.
Зразок медичниої довідки для допуску на дистанції 21, 0975 км, 42, 195 км, 2х21, 0975 км
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Додаток 2 

Перелік установ, які надають медичні довідки для допуску на Змагання «Dnipro Eco Marathon 2016» по Дніпропетровській області

№ п/п
Назва закладу, адреса
Телефон, факс, ел. адреса
 
 
Керівник
Дніпропетровська область




МЦ “Medical Plaza”
0562 300 003
(067) 562 50 52
(099) 213 85 09
medcenter.d@gmail.com


4.
КУ"Дніпропетровський ЛФД Дніпропетровської ОР"
49050, м. Дніпро, вул. Ярославського, 3-А
056-760-94-34 т/ф
dvfd@ukr.net
Дукач
Лідія Михайлівна 050-340-10-96
5.
КЗОЗ "Міський медичний ЦЗ та медицини спорту"
51934, м. Дніпродзержинськ, вул. 9 травня, 4-А
056-952-16-00
sport@ukrpost.net
Мухарська Тетяна Юліанівна 067-582-62-08
6.
Відділення СМ КЗ "Міська лікарня
№1" Дніпропетровської ОР, 50051, м. Кривий Ріг,
вул. Орджонікідзе, 2
056-407-14-64
1doctor@ mail.ru
Коляда Анатолій Павлович
097-166-92-85
7.
Кабінет СК КЗ "Павлоградська міська лікарня №1" Дніпропетровської ОР",
51400, м. Павлоград,
вул. Шевченка, 63
056-326-30-17
gorbolnichal@ucrpostа.uа
Лисецька
Любов Петрівна 099–059–42–49
 


