Проект

Положення
про проведення
ІІ-го Житомирського космічного напівмарафону 2017 року
1. Мета та завдання змагань
Житомирський напівмарафон (далі – Змагання) проводиться з метою:
 популяризації легкої атлетики, як важливого засобу виховання здорового
способу життя;
 розвитку масового спорту, клубів любителів бігу та ходьби в місті
Житомирі та Україні;
 створення іміджу міста Житомира, як спортивного міста;
 стимулювання зростання спортивних досягнень у бігу на середні та довгі
дистанції;
 інтеграції України у світовий біговий марафонський рух.
 визначення переможців змагань
2. Місце та термін проведення Змагання
День та час проведення змагань: 10 вересня 2017 з 8.00 до 14.00 години.
Місце проведення: м. Житомир, Майдан Соборний, вулиці міста Житомира.
3. Організатори
Організатори Змагання – управління у справах сім’ї, молоді та спорту
Житомирської міської ради, федерація легкої атлетики Житомирської області,
Житомирська міська федерація легкої атлетики.
З метою координації підготовки до проведення Змагання створюється
Оргкомітет.
До складу оргкомітету входять:
- заступник Житомирського міського голови - Матвій Хренов;
- начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської
ради – Ірина Ковальчук;
- начальник відділу з питань фізичної культури і спорту управління у справах
сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради – Віктор Малюта;
- віце-президент федерації легкої атлетики Житомирської області, головний
суддя змагань – Анатолій Нікітін;
- тренер-викладач Житомирської СДЮСШОР з л/а – Олексій Даниленко
- координатор роботи зі спонсорами – Олександр Ревнівцев;
Оргкомітет затверджує Положення про проведення Змагання, а також
вносить зміни та доповнення до нього.
Оргкомітет відповідає за:
- Інформаційне забезпечення учасників Змагання;
- Залучення коштів для проведення Змагання;

-

Підготовку документів і матеріалів для роботи Мандатної комісії;
Забезпечення суддівства;
Оренду приміщень, транспорту та технічного інвентарю;
Організацію заходів безпеки та медичного обслуговування;
Контроль за підготовкою та проведенням Змагання.
Розгляд офіційних протестів і вирішенням спірних питань, а також
розгляд документів і допуск до участі у Змаганні.

4. Програма заходу
Програма заходу включає:
9 вересня 2017
 11.00 – 17.00 год. – видача стартових пакетів (управління у справах
сім’ї, молоді та спорту міської ради, майдан ім.С.П.Корольова 4/2,
каб.106, 110);
 18.00 – 19.00 – Pasta-паті (для зареєстрованих учасників забігу)
10 вересня 2017р
 07.30 год. - відкриття спортивного містечка (майдан Соборний);
 07.30 – 08.30 год. – додаткова реєстрація та видача стартових номерів
тим, хто не отримав 09 вересня (майдан Соборний, зона видачі стартових
пакетів). Під час реєстрації буде видаватись чіп, який повертається
організаторам по завершенню змагань*.
 08.00 – 15.00 год. – робота камер схову (майдан Соборний);
 09.00 – 09.30 год. - церемонія відкриття заходу;
 09.30 – 12.30 год. - забіг на 21 км 097,5м;
 09.35 – 10.10 год. - корпоративний забіг на 2,5 км;
 10.30 – 13.00 год. - естафетний забіг серед збірних команд навчальних
закладів
10 х 300 м; дитячі забіги: 100 м (діти до 8
років); 300 м (діти до 12 років);
 11.30 – 11.40 год. – нагородження переможців корпоративних забігів на
2,5 км;
 12.30 – 12.40 год. – нагородження переможців напівмарафону;
 12.40 – 13.40 год. – забіг на 5 км;
 13.30 – 13.40 год. - нагородження переможців естафетного забігу серед
ЗОШ, дитячих забігів;
 13.45 – 13.50 год. – нагородження переможців забігу на дистанції 5 км;
 14.00 – закриття спортивного містечка.
*Задаток за чіп - 50 грн., вноситься під час отримання чіпу.
*У програмі можуть бути зміни в часі.
5. Учасники
Змагання відкриті для усіх охочих відповідного віку незалежно від статі
згідно з вимогами організатора:

- у півмарафоні (21,0975 км) – для учасників віком 18 років і старших;
- у бігу на 5 км, 2,5 км – для учасників віком 14 років і старших;
- у бігу на 300 м – для учасників віком 8–12 років;
- у бігу на 100 м – для учасників віком до 8 років;
- у естафетному бігу 10 х 300 м – учні ЗОШ 13-17 років включно, вихованці
професійно-технічних навчальних закладів - до 20 років.
Вік учасників Змагання визначається станом на дату Змагання поточного
року.
Вік учасників Змагання підтверджується в день отримання стартового
пакету під час оформлення стартового листа на підставі пред’явлення
документа (копії), який підтверджує дату народження. Для учасників змагань
віком 15 років і молодших підтвердження віку здійснюють батьки або
уповноважені супроводжуючі особи (тренер, викладач тощо).
6. Базові правила
Проведення Змагання повністю відповідає Технічним правилам
Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААF), Асоціації
міжнародних марафонів і дорожніх пробігів (AIMS), Федерації легкої атлетики
України (ФЛАУ), Технічному регламенту змагань і відповідним рішенням,
прийнятим організатором.
Організатор гарантує проведення Змагання за будь-яких погодних умов.
Організатор залишає за собою право вносити зміни до програми Змагання.
Організатор залишає за собою право скасувати Змагання (до або під час
проведення) через форс-мажорні обставини.
Жодне рішення організатора Змагання не підлягає розгляду в судовому
провадженні.
Кожен учасник своєю участю у Змаганнях та особистим підписом
стартового листа (для учасників змагань віком 15 років і молодших підпис
здійснюють батьки або уповноважені супроводжуючі особи: тренер, викладач
тощо) підтверджує, що він ознайомився з усією інформацією стосовно змагань,
надану організатором змагань, зрозумів і погодився з усіма правилами
проведення заходу, порушення яких може привезти в крайньому випадку до
його дискваліфікації.
Правила та загальні умови – офіційний документ, який діє на правах
договору між організатором та учасником Змагання.
Будь-які пропозиції, поправки та доповнення до цього документу
приймаються
на
електронну
пошту
організатора
Змагання:
cosmomarathon@ukr.net
7. Стан здоров’я, травми та збитки
Кожен учасник змагань добровільно бере участь у змаганнях, визнаючи всі
вірогідні ризики для власного здоров’я під час та після їх закінчення.
Кожен учасник змагань бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний
стан і спроможність завершити обрану дистанцію змагань.

Кожен учасник змагань (зареєстрований на 5 км і більше) повинен
мати медичну довідку (обов’язково) і страховку (за бажанням) на час
проведення змагань.
Організатор змагань не несе відповідальності за фізичні травми,
ушкодження, які учасник змагань отримав під час проведення змагань.
Організатор змагань не несе відповідальності за погіршення фізичного
стану учасника змагань після проведення змагань.
Організатор змагань не несе відповідальності за будь-які збитки (втрату або
пошкодження особистих речей), які учасник змагань поніс під час проведення
Змагання, або завдану під час змагань учасниками або глядачами.
8. Особисті дані
Кожен учасник змагань згоден на використання його особистих даних,
фото-, відео- або аудіо матеріалів за його участю та без погодження з ним для
реклами заходу без жодної компенсації з боку організатора змагань.
Усі фото- та відеоматеріали змагань, доступні організатору змагань, можуть
бути використані ним як допоміжні документи, що підтверджують точність
результатів змагань і випадки порушення правил змагань.
9. Витрати по організації та проведенню Змагання
Змагання проводяться за рахунок коштів організаторів, залучення коштів
спонсорів та партнерів, а також за рахунок стартових внесків самих учасників
Змагання.
Витрати на проїзд, проживання та харчування несуть організації, що
відряджають учасників або самі учасники.
Організатори забезпечують спеціальні умови з боку готелів, надаючи
доступну вартість для проживання.
10. Умови допуску до Змагання
Допуск учасників до Змагання здійснюється за наявності документів, що
надаються до Мандатної комісії при отриманні стартового пакета учасника:
 Роздрукований та підписаний стартовий лист (доступний в особистому
кабінеті або у поштовій скриньці після успішної оплати);
 Посвідчення особи, що підтверджує вік учасника (обов’язково для всіх
учасників);
 Медична довідка;
 Документ, що засвідчує право учасника на безкоштовну участь у Змаганні
або на отримання пільги на оплату стартового внеску.
Увага!!! У разі відсутності зазначених документів стартовий номер та
пакет учасника не видається.
11. Реєстрація на Змагання
Учасники змагань допускаються до змагань за умови належної та
своєчасної реєстрації на змагання до 05 вересня 2017 р. включно.

Після проведення оплати Ваша реєстрація активується. Стартовий
лист, який Ви зможете завантажити і роздрукувати є гарантом і документом, що
дає право на участь у напівмарафоні.
Організатор змагань має право призупинити або повністю закрити
реєстрацію без попереднього попередження.
Реєстрація можлива в режимі on-line на сайті організатора змагань.
Електронна реєстрація учасників відкрита з 17 квітня 2017р. до 05 вересня
2017р. (включно).
Реєстрація вважається дійсною тільки після здійснення оплати учасником
змагань і зарахування всієї суми на рахунок організатора змагань, крім
учасників дитячих забігів та естафет серед команд навчальних закладів.
Реєстраційний внесок, сплачений учасником змагань, може бути
перереєстрований на іншу особу не пізніше, ніж за 1 місяць до початку змагань.
Реєстраційний внесок, сплачений учасником змагань, не підлягає
поверненню за жодних обставин, наприклад: якщо учасник змагань не може
взяти участь у змаганнях, завершити обрану дистанцію, не вкладається у
встановлений ліміт часу, дискваліфікований, або змагання скасовані через
форс-мажорні обставини тощо. Учасники змагань, які сплатили реєстраційний
внесок на певний забіг, можуть змінити заявку за життєвими обставинами на
інший забіг, повідомивши організаторам змагань на електронну пошту:
cosmomarathon@ukr.net не пізніше, ніж за 10 днів до початку змагань.
Розмір футболки, вказаній у заявці, не підлягає заміні.
Організатор змагань залишає за собою право змінити (зменшити) розмір
стартового внеску у разі неможливості надання деяких товарів та послуг
(футболки, значки тощо).
12. Стартовий внесок
Вартість стартового внеску на дистанцію 21,0975 км. та 5 км. становить 150
грн. (стартовий номер, медаль фінішера, футболка, питна вода 0,5л.).
Вартість стартового внеску на корпоративний забіг становить 600 грн. з
команди (стартовий номер, медаль фінішера, футболка, питна вода 0,5л.).
13. Отримання стартових пакетів
Учасники змагань отримують стартові пакети особисто при пред’явленні
стартового листа та документа, що засвідчує особу в наступному порядку, який
є обов’язковим:
- учасники змагань – мешканці Житомира – 09 вересня 2017 року з 11.00 до
17.00 години в управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської
міської ради (майдан ім.С.П.Корольова, 4/2, каб. 108, 110), а також в день
змагань, за умови узгодження цього з організатором змагань не пізніше, ніж за 7
робочих днів до дня проведення змагань через електронну пошту організатора:
cosmomarathon@ukr.net
- учасники змагань – мешканці інших міст України та іноземні учасники – 09
вересня 2017 року з 11.00 до 17.00 години в управлінні у справах сім’ї, молоді
та спорту Житомирської міської ради (майдан ім.С.П.Корольова, 4/2, каб. 108,
110), а також в день змагань (згідно з розкладом змагань).

Можливості надсилання стартових пакетів поштою не
передбачено.
Учасник повинен отримати замовлений товар у день видачі стартового
пакету. У день видачі стартового пакету право власності на товар переходить до
учасника, незалежно від того, з’явився він на Змагання чи ні. У разі неявки
учасника на Змагання організатори зберігають товар протягом одного
календарного місяця від дня проведення Змагання. Протягом цього місяця
учасник може отримати товар безпосередньо в організаторів Змагання або
оформити його пересилку за власний рахунок. Після закінчення місячного
терміну зберігання товару з організаторів знімається будь-яка відповідальність
за збереження товару і вони отримують право на його утилізацію.
Інформація про вміст та вартість стартового пакету розміщується на сайті
організаторів Змагання.
14. Повернення стартового внеску
Повернення грошових коштів, сплачених у рахунок реєстраційного внеску,
не проводиться згідно з Договором публічної оферти, який приймається
учасником при реєстрації на Змагання.
15. Змагання
Кожен учасник змагань повинен беззастережно дотримуватися вказівок
організатора змагань, суддів, медперсоналу та волонтерів аж до зняття учасника
з дистанції.
Кожному учаснику змагань надається номер, який під час змагань потрібно
мати на грудях, прикріплений шпильками, він повинен відповідати номеру,
вказаному у стартовому листі.
Кожен учасник змагань зобов’язаний розмістити на задній поверхні
нагрудного номера інформацію про себе (контактний телефон, електронна
пошта, група крові тощо). Категорично заборонено передавати нагрудний номер
іншій особі з метою використання його у змаганнях на обраній дистанції.
Кожен учасник змагань повинен самостійно долати обрану дистанцію по
розміченій трасі, не скорочуючи дистанцію, з дотриманням правил дорожнього
руху України і особисто несе відповідальність за власну безпеку під час участі у
змаганнях.
Категорично заборонено учасникам змагань використанням технічних
засобів (велосипеди, роликові ковзани тощо) на дистанціях змагань.
Учасникам змагань категорично заборонено використання «лідирування»
особами, які не беруть участь у змаганнях, або «лідирування» з використанням
технічних засобів (велосипеди, роликові ковзани тощо) на дистанціях змагань.
16. Маршрути і траса
Траса маршруту: півмарафон (21,0975 км) – 6 кіл по 3,5 км + 2 відрізки по 50 м.;
забіг на 5 км – 2 кола по 2,45 км + 2 відрізки по 50 м.;
корпоративний забіг - 1 коло на 2,45 км + 2 відрізки по 50м.;
естафети серед навчальних закладів - 1 коло на 300 м. (майдан
Соборний);

забіги серед дітей 8-12 років – 1 коло на 300м. (майдан
Соборний);
забіги серед дітей віком до 8 років - 100м. (майдан Соборний);
Покриття траси – 100% - асфальт.
Півмарафон 21097,5м
Старт: початок вулиці Леха Качинського (колишня Черняховського) –
вул.Дмитра Донцова (колишня Адмірала Щасного) – вул. Фещенка-Чопівського
– вул.Шевченка – вул.Пушкінська – вул.Новий бульвар – вул.Мала Бердичівська
– вул.Леха Качинського
Забіг на 5 км
Старт: початок вулиці Леха Качинського (колишня Черняховського) –
вул.Дмитра Донцова (колишня Адмірала Щасного) – вул. Фещенка-Чопівського
– поворот наліво (біля корпусу агроекологічного університету) вул.Старий
бульвар –– вул.Новий бульвар – вул.Мала Бердичівська - вул.Леха Качинського
Корпоративний забіг на 2,5 км
Старт: початок вулиці Леха Качинського (колишня Черняховського) –
вул.Дмитра Донцова (колишня Адмірала Щасного) – вул. Фещенка-Чопівського
– поворот наліво (навпроти корпусу агроекологічного університету) вул.Старий
бульвар –– вул.Новий бульвар – вул.Мала Бердичівська - вул.Леха Качинського
Естафетний забіг 10 учнів х 300 м.
Старт та фініш: Майдан Соборний (початок вул.Рильського) – навколо будинку
правосуддя
Забіги серед дітей
Старт та фініш: Майдан Соборний
17. Ліміт часу
На кожну дистанцію змагань визначається ліміт часу:
- у півмарафоні (21,0975 км) – 3 години, середній темп бігу 8,53 хв/км;
- у бігу на 5 км – 40 хвилин, середній темп бігу 8,00 хв/км.
Учасники змагань, які не дотрималися ліміту часу, знімаються з дистанції
і можуть продовжити рух поза трасою змагань (тротуари, пішохідні доріжки
тощо), дотримуючись правил дорожнього руху України.
18. Час і результати
Змагання обслуговуються електронною (транспондерною) системою
хронометражу що дає змогу визначати порядок приходу на фініш учасників
змагань із точністю до 0,1 секунди.
Результати прочитуються з точністю до 0,1 і фіксуються з точністю до цілої
секунди (всі результати, що не закінчуються на нуль, округлюються до цілої
секунди в бік збільшення).

Організатор змагань повинен розмістити на сайті попередні
результати змагань не пізніше наступного дня після проведення змагань.
Учасники змагань можуть оскаржити попередні результати упродовж 5
календарних днів після публікації попередніх результатів змагань через
електронну пошту організатора змагань: cosmomarathon@ukr.net
По
закінченню цього терміну попередні результати змагань (зі змінами, якщо
потрібно) вважаються остаточними.
Оргкомітет Змагання не гарантує отримання особистого результату
кожним учасником у таких випадках:
- учасник неправильно прикріпив чіпи;
- учасник втік з чужим чіпом;
- втрати чіпа;
Під час подолання усієї дистанції чіп має бути в такому вигляді, в якому
він був виданий. Суворо заборонено знімати, закривати та пошкоджувати його
(підрізати, згинати тощо).
У разі невиконання цієї вимоги організатор змагань не гарантує наявність
або точність результату учасника змагань.
19. Командні змагання серед навчальних закладів
Естафетний біг 10 х 300 м. Склад команди 5 юнаків + 5 дівчат. У
змаганнях з естафетного бігу участь усіх 10 членів команди обов’язкова.
Порядок закріплення учасників за етапами естафетного бігу при
реєстрації і під час змагань є постійним та обов’язковим.
Учасники естафетного бігу, які зареєструвалися, можуть змінити порядок
закріплення учасників за етапами на інший, повідомивши організаторів через
електронну пошту організатора змагань cosmomarathon@ukr.net не пізніше, ніж
за 3 дні до початку змагань.
Під час естафетного бігу вся процедура передачі естафети має проходити
в зоні передачі.
Порушення будь-якого з вказаних вище правил призведе до
дискваліфікації усієї команди.
Результатом в естафеті вважається результат на фініші учасника
останнього - 10 етапу естафети.
Результатом у командному заліку є сума результатів усіх 10 членів
команди.
20. Корпоративні змагання
Корпоративна команда - трудові колективи усіх форм власності,
громадські організації, групи осіб за інтересами, що придбали корпоративний
стартовий пакет беруть участь у корпоративному забігу на 2,5 км., склад
корпоративної команди 3 особи. Переможець визначається за найменшою
сумою часу подолання дистанції трьома учасниками.
Для учасників
корпоративної команди бажана єдина спортивна форма (принаймні колір
футболок).
21. Пільгові категорії

Пільгова реєстрація для членів бігових клубів не передбачена.
Безкоштовна реєстрація передбачена для наступних категорій громадян:
- учасники бойових дій та учасники АТО;
- інваліди 1,2,3 груп;
- почесні громадяни міста Житомира;
- особи віком 65 років та старші;
Учасники змагань, які досягли пенсійного віку можуть зареєструватися
безкоштовно без видачі стартового пакету.
Реєстрація учасників пільгових категорій здійснюється шляхом надсилання
на електронну адресу організаторів cosmomarathon@ukr.net заповненої
реєстраційної картки (п.32 Положення) та сканкопію документу, що
підтверджує пільгу учасника.
Якщо при реєстрації учасників змагань з’ясовується невідповідність
учасника заявленій ним спеціальній категорії, реєстрація анулюється без будьякої компенсації з боку організатора змагань.
22. Визначення переможців та призерів
Визначення переможців та призерів Змагання серед легкоатлетів
відбувається за фактом приходу відповідно до пункту №165.24 (правила IAAF).
23. Нагородження
Виплата винагороди призерам забігів здійснюється у готівковий або
безготівковий спосіб впродовж 14 календарних днів з моменту завершення
Змагання.
Після визначення переможців організатором змагань результати будуть на
сайті змагань.
Виплата призового нагородження для резидентів України та інших країн
здійснюється одразу після закінчення змагань відповідно до розкладу змагань.
Усі учасники на дистанції 21.0975 км., що фінішували протягом
контрольного часу отримують пам’ятну медаль на фініші.
24. Нагороди
Учасники півмарафону та забігу на 5 км, які придбали стартовий пакет, а
також учасники, що віднесені до пільгових категорій отримають медалі. Із 20
вересня 2017 року на сайті будуть доступні для скачування іменні дипломи.
Переможців забігів буде нагороджено відповідно до зайнятих призових
місць.

25. Протести і претензії
Учасник має право подати протест або претензію, які розглядаються
суддівською колегією, до складу якої входять головний суддя, старший суддя
стартово-фінішної зони і головний секретар.
До протестів і претензій можуть належати:

- протести і претензії, що впливають на розподіл призових місць;
- 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 колегією в силу їх
незначущості (друкарські помилки, некоректні анкетні дані тощо).
При подачі претензії необхідно вказати наступні дані:
- Прізвище, ім’я (анонімні претензії не розглядаються);
- Суть претензії;
- Матеріали, що доводять помилку (фото-, відеоматеріали).
Дані індивідуальних вимірників часу до розгляду не приймаються.
Претензії приймаються тільки від учасників Змагання або від третіх осіб,
які є офіційними представниками учасників.
Протести і претензії, що впливають на розподіл призових місць у
абсолютній першості приймаються суддівською колегією у письмовій або усній
формі з моменту оголошення переможців та до офіційної церемонії
нагородження.
Розподіл призових місць після церемонії нагородження може бути
переглянуто тільки при виявленні фактів порушення переможцем діючих
правил, якщо виявлення порушень було неможливо до церемонії нагородження.
Рішення про перегляд призових місць приймається Головним суддею
Змагання.
З інших питань учасник має право подати протест або претензію в період з
моменту завершення Змагання протягом 3-х календарних днів на електронну
адресу Організаторів Змагання: cosmomarathon@ukr.net
26. 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;
- учасник почав забіг до офіційного старту;
- учасник почав забіг після закриття зони старту;
- учасник дістався фінішу після закриття зони фінішу;
- учасник почав забіг не з зони старту;
- учасник біг без офіційного номера Змагання;
- учасник проявив не спортивну поведінку.

27. Медичний огляд

Кожен учасник змагань добровільно бере участь у змаганнях,
визнаючи всі вірогідні ризики для власного здоров’я під час та після їх
закінчення.
Кожен учасник змагань бере на себе особисту відповідальність за свій
фізичний стан і спроможність завершити обрану дистанцію змагань.
Кожен учасник змагань повинен мати медичну довідку (обов'язково),
розписку та страховку (за бажанням) на час проведення змагань.
28. Роздягальні, камери схову, туалети.
Роздягальні і камери схову будуть доступні на майдані Соборному у день
змагань – 10 вересня з 08:00 до 15:00 год.
29. Пункти гідратації та харчування
На всій дистанції буде 3 пункти гідратації, один з яких на фініші, інші розміщені по правий бік маршруту біля водонапірної вежі та кінотеатру
«Жовтень».
Пункт харчування (банани, яблука) розміщуватиметься біля кінотеатру
«Жовтень».
30. Медична допомога
Оргкомітет марафону та медична команда співпрацюватимуть для надання
першої допомоги на дистанції у разі потреби. Медичний черговий персонал має
право і зобов’язаний зняти з перегонів будь-якого учасника з ознаками травми
або надмірної напруги (втоми).
31. Інформаційні джерела
Детальна інформація про Змагання розміщена на офіційному сайті:
kosmomarafon.org
За інформацію на інших інформаційних ресурсах Оргкомітет Змагання
відповідальності не несе.
32. Картка реєстрації
КАРТКА РЕЄСТРАЦІЇ № _____
учасника легкоатлетичного забігу на ______ км.
___________________________________________________ 19__ року
народження (м.________________) зареєстровано учасником легкоатлетичного
забігу на _____ км., у рамках святкування Дня міста Житомира 10 вересня 2017
року.
З умовами Положення про проведення ІІ Житомирського космічного
напівпівмарафону 2017 року ознайомлений (на).
Надаю згоду на використання та обробку власних персональних даних,
необхідних для організації та проведення заходу.
До початку забігу зобов’язуюсь надати організаторам довідку з медичного
закладу, що за станом здоров’я допущений (на) до змагань.
Моб. тел. __________________________ e-mail:

«___»
___________________

_______________

2017р.
(підпис)

Важливі примітки:
- стартовий пакет не віддається третім особам;
- власні чіпи не використовуються;
- чіп не можна відривати, згинати, проколювати;
- на спину номер кріпити не можна;
- малий багажний номер кріпиться на сумку (не на спортивний одяг).

Бажаємо перемоги!

