РЕГЛАМЕНТ
проведення спортивно-масового розважального заходу

«RACE NATION KIDS»

1. Мета і завдання.
«RACE NATION KIDS» (далі – захід) проводиться з метою:
1.1. Розвитку фізичної культури та спорту серед дітей в Україні.
1.2. Розвитку масового спорту в Україні.
1.3. Сприяння фізичному вихованню різних груп населення.
1.4. Популяризації та пропаганди здорового способу життя.
2. Організатори.
2.2. Організатор заходу - ГО «ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТУ З ПЕРЕШКОДАМИ
УКРАЇНИ» Співорганізатор - ТОВ «СПАРТАН ЮЕЙ», ФОП МАЛИГІНА
Г.В., ФОП ПОДЛЄСНАЯ Е.В., ФОП ПОДЛЄСНИЙ І.Р.
2.3. Співорганізаторами заходу можуть виступати й інші організації в тому
числі ТОВ, ФОП і ГО.
2.4. Організатор формує оргкомітет заходу з числа своїх членів,залучаючи
вузькопрофільних фахівців з різних видів спорту та інших сфер (далі –
оргкомітет).
2.5. Оргкомітет затверджує Регламент проведення заходу і правила
реєстрації та участі, а також вносить доповнення та зміни до них.
3. Дата, місце та час проведення визначається оргкомітетом і
зазначається у правилах реєстрації та участі.
4.
Види та типи забігів, загальні правила.
4.1. Забіги проводяться на спеціалізованих трасах.
4.2. З урахуванням особливостей місцевості, кількості учасників та
погодних умов під час проведення забігів, дистанцію та кількість
перешкод може бути змінено.

4.3. Оргкомітет залишає за собою право не анонсувати перелік перешкод
та черговість їх розміщення.
4.4. Види забігів.
4.4.1. Kids 1+ км, 10+ перешкод, вікові категорії 7-8, 9-10, 11-12
років;
4.5. Кожен забіг та кожна вікова категорія не мають ліміт часу на
подолання дистанції
4.6. Забіг «KIDS» - приймають участь діти віком від 7 до 12 років
(включно)
• Забіг поділяється на три вікові категорії, а саме 7-8 років, 9-10 років та
11-12 років.
• Вік дитини визначається повною кількістю років на день старту.
• Учасники забігу «KIDS» зобов’язані слідкувати за тим, щоб їх
стартовий номер був розміщений так, щоб маршал траси ТА/АБО СУДДЯ
бачив номер під час проходження перешкод.
• У разі неспроможності подолання вказаних перешкод самостійно,
учасникам забігів «KIDS» дозволяється допомагати один одному або
оминути перешкоду без її обов’язкового проходження.
• За не виконання вказівок маршала ТА/АБО СУДДІ або будь-яке
сперечання з ним можлива дискваліфікація.
• Нагородження у забігу «KIDS» не відбувається. Електронний
хронометраж відсутній.
• Призи НЕ передбачено.
5. Перешкоди.
5.1. Перешкоди пов’язані з підйомами та спусками, водою, болотом,
піском, холодом, висотою, рівновагою, переміщенням предметів, вогнем
та фізичними навантаженнями. Цей перелік не є вичерпним.
5.2. Перешкоди умовно діляться на дві категорії, відповідно до кількості
спроб, що надаються для їх подолання (категорію кожної окремої
перешкоди визначає оргкомітет):
5.2.1. Перешкоди, на подолання яких надається одна спроба. У разі
не проходження перешкоди учасник повинен зробити штрафне коло.

5.2.2. Перешкоди, на яких кількість спроб не лімітується (перешкоди
без штрафних кол).
5.3 Тестування перешкод перед гонкою забороняється. Штраф недопущення до змагань. Заборона пов'язана задля безпеки учасників.
6. Загальні положення
Учасники повинні знати, розуміти і дотримуватись всіх положень цього
Регламенту.
Гонку обслуговує бригада суддів на чолі з Головним суддею. За
невиконання положень цього Регламенту передбачені наступні штрафи і
обмеження:
• Попередження - якщо учасник, при проходженні дистанції не
дотримується положень даного Регламенту. Більше трьох попереджень –
дискваліфікація.
• Дискваліфікація - заборона приймати участь в усіх гонках
Організатора.
6.1 Правила поводження на трасі. Кожен учасник зобов’язаний:
6.1.1 Відповідати за свою безпеку та безпеку інших учасників;
6.1.2 Дотримуватись моральних норм поведінки;
6.1.3 Дотримуватись вказівок оргкомітету, суддів, маршалів та
волонтерів;
6.1.4 Не залишати сміття чи будь-які інші речі на трасі (за винятком
спеціально призначених для цього місць).
6.2 Штрафи.
6.2.1 При неспроможності подолати перешкоди, зазначені у п. 5.2.1.,
з першої спроби та без сторонньої допомоги, учаснику не надається
можливість спробувати ще раз. Продовжити проходження дистанції
учасник може тільки після виконання штрафного кола. Довжина
штрафного кола визначається на розсуд організаторів та не
оголошується заздалегідь.
6.2.2 За будь-які прояви шахрайства – дискваліфікація.

6.2.3 Забороняється супровід та стороння допомога учаснику по
трасі (перешкодах), штраф – дискваліфікація учасника.
6.2.6 За неспортивну поведінку – дискваліфікація.
6.2.7 Дискваліфікований учасник не отримує медаль фінішера. При
наступних забігах такому учаснику буде відмовлено у реєстрації.
6.3 Для уникнення дискваліфікації Учасник має дотримуватись
наступних вимог:
6.3.1 Учасник зобов’язаний носити номер.
6.3.2 Учасник зобов’язаний дотримуватись напрямку траси протягом
всієї Гонки. В разі виявлення, що атлет знаходиться поза трасою, він
буде дискваліфікований;
6.3.3 Учасник забігу, що отримав допомогу від сторонніх осіб, не
учасників змагань, (тренер, глядач і т.д) може бути
дискваліфікований;
6.3.5 Неспортивна поведінка, образа, погрози, наражання на
небезпеку учасників Гонки або представників Організатора, може
нести за собою попередження або дискваліфікацію учасника.
6.4 Рішення про дискваліфікацію учасника приймає Головний суддя.
7. Фініш та нагороди.
7.1. Учасник Забігу, який подолав всі перешкоди та фінішував, отримує
медаль фінішера.
7.2. У забігу «KIDS» можуть бути передбачені: нагороди та подарунки від
партнерів заходу, але не є обов'язковими.
8.
Умови допуску до заходу.
8.1. Допуск учасників до заходу здійснюється за наявності документів, що
надаються учасником під час видачі стартового пакету:
8.1.1. Посвідчення особи, що є одним з батьків або законним
представником дитини-учасника. (обов'язково)
8.1.2. Посвідчення дитини-учасника (свідоцтво про народження), що
підтверджує вік учасника. (обов'язково)

8.1.3. Інформація у посвідченнях повинна збігатися з інформацією,
яка була вказана при реєстрації.
8.2. У разі відсутності посвідчення особи дитини-участника, батька
або законного представника - стартовий номер та пакет учасника не
видається.
8.3. Отримати стартовий пакет може інша особа за умови надання
таких документів: копія посвідчення особи, яка придбала реєстрацію
(паспорт, посвідчення водія, тощо.), оригінал посвідчення особи
дитини-учасника, оригінал документу, що посвідчує особу (паспорт,
посвідчення водія, тощо.), відмова від відповідальності для дітей,
підписана особою, яка купила реєстрацію.
Заява, підписана особою, яка придбала реєстрацію:
Директору ГО «ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТУ З ПЕРЕШКОДАМИ УКРАЇНИ»
Підлєсному Ю.В.
Я, (прізвище ім’я особи, яка придбала реєстрацію), посвідчення особи
серія ___ номер _______, прошу видати стартовий пакет моєму
представнику (прізвище ім’я представника, який отримує реєстрацію), у
зв’язку з тим, що особисто я не можу вчасного його отримати.
Дата, підпис особи, що придбала реєстрацію
8.4. У разі невідповідності даних посвідчення та реєстраційних даних
стартовий номер та пакет учасника 
не видається
.
8.5. До заходу допускаються усі бажаючі віком від 7 до 12 років
(включно). Вік учасника визначається станом на дату проведення забігу на
підставі наданих документів.

8.6. Під час забігів заборонено використання взуття із металевими
шипами та будь-яких інструментів або пристроїв для проходження
перешкод (в тому числі, мотузок, лямок, гаків, трекінгових палиць,
альпіністського спорядження, драбин, жердин, тощо).
9. Особливості реєстрації.
9.1. Обов'язкова згода та підписання документу «KIDS відмови від
претензій»
9.2. Учасники забігів допускаються до заходу за умови належної і
своєчасної реєстрації.
9.3. Реєстрація можлива в режимі on-line на сайті організатора:
racenation.ua
9.4. Дати відкриття та закриття реєстрації зазначаються у Правилах
реєстрації та участі.
9.5. Реєстрація може проводитись в день проведення забігу, на місці
проведення заходу, за умови наявності вільних слотів.
9.6. Оргкомітет має право призупинити або повністю закрити реєстрацію
без попередження в разі досягнення ліміту учасників, змінити час старту
та ліміти учасників у забігу.
9.7. Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив заявку та
сплатив стартовий внесок.
9.8. Реєстрація учасника анулюється, якщо в реєстрації ним були надані
неточні та/або помилкові дані. В разі анулювання реєстрації - грошові
кошти не повертаються.
9.9. Оргкомітет не несе відповідальності за будь-які витрати учасника,
пов’язані з підготовкою до заходу, включаючи витрати на проїзд та
проживання.
9.10. Зареєстровані учасники не можуть передавати (продавати) свою
заявку
(право на участь) іншим особам, без перереєстрації у системі.
9.11. Реєстрація командної участі:
9.11.1 Учасник має змогу придбати командний слот, вказуючи при
реєстрації свої дані та дані інших членів команди. Таким чином він
стає капітаном команди.

9.11.2 Учасник має змогу придбати командний слот, вказуючи при
реєстрації лише свої дані. Таким чином він стає капітаном команди.
Внесення даних інших 4-рьох учасників відбувається добровільно:
- капітан надає посилання майбутнім членам команди для реєстрації
онлайн, що дійсне до моменту закриття реєстрації. Наявність даних
учасника дає можливість йому брати участь у послузі 1+1 на одній з
наступних Гонок сезону 2020року; - учасники можуть надати
анкетні дані у день Гонки за 1.5год до старту на пункті «Реєстрація»
9.12. Оргкомітет залишає за собою право відмовити у реєстрації учаснику,
без пояснення причин такої відмови.
9.13. Всі ризики, пов’язані з участю в забігах з перешкодами «Гонка
Нації», несе учасник, а оргкомітет не несе відповідальності за смерть,
травми або збитки, отримані в результаті участі в забігах.
9.14. Оргкомітет залишає за собою право затримати, перенести або
відмінити розклад забігів у випадку «несприятливих погодних умов» та
«надзвичайних ситуацій». Визначення «несприятливих погодних умов» та
«надзвичайних ситуацій належить виключно оргкомітету. При цьому
грошові кошти, отримані від учасників не повертаються.
9.15. У разі відміни заходу учаснику повертається 80% суми від
реєстраційного внеску.
10.

Витрати по організації та проведенню спортивно-масового
розважального заходу.
10.1. Захід проводиться за фінансування ГО «Гонка Нації», ТОВ
«СПАРТАН ЮЕЙ» та інших організацій в тому числі ТОВ, ФОП, ГО, а
також за рахунок коштів, залучених від спонсорів, партнерів, інших
ресурсів та стартових внесків учасників.

11.
Розклад забігів та максимальна кількість учасників.
11.1. Кількість, черговість та час стартів забігів, ліміти кількості
учасників зазначаються у Правилах реєстрації та участі.

11.2. Оргкомітет залишає за собою право змінити час старту та ліміти
кількості учасників.
12.
Процедура реєстрації.
12.1. Процедура реєстрації включає:
12.1.1. Вибір Дистанції та Категорії забігу.
12.1.2. Заповнення анкетних даних.
12.1.3. Оплату з комісією.
12.1.4. Отримання підтвердження про оплату у вигляді квитка про
реєстрацію на електронну пошту.
12.1.5. Зміна часу старту та анкетних даних після реєстрації платна.
Сума сплати зазначається в Правилах реєстрації та участі.
13.
Відмова від участі у спортивно-масовому розважальному заході.
13.1. Відповідно до політики Оргкомітету «Гонка Нації» після
завершення процедури реєстрації, повернення коштів, незалежно від
причин, здійснюється тільки до дати зазначеної у Правилах реєстрації та
участі та за виключенням 50 % комісії (за обробку даних).
14.
Стартовий внесок.
14.1. Розмір стартового внеску зазначається у Правилах реєстрації та
участі.
14.2. Розмір стартового внеску залежить від терміну реєстрації, виду та
типу забігу.
14.3. Оргкомітет може впроваджувати пільгову форму реєстрації, умови
якої зазначаються у Правилах реєстрації та участі.
14.4. За умови наявності слотів, реєстрація може бути доступна в день
забігу.
15.
Отримання стартових пакетів учасника.
15.1. Видача стартових пакетів проводиться безпосередньо на місці, в
день проведення забігів за одну годину до старту.

15.2. Вміст пакету учасника зазначається в Правилах реєстрації та
участі.
16.
Результати та їх облік.
16.1. Електронна система хронометражу - відсутня. Інформація про
швидкість подолання дистанції не надається.
17.
Інформаційні джерела.
17.1. Детальна інформація про спортивно-розважальний захід
розміщена на офіційному сайті: www.racenation.ua
17.2. За інформацію на інших інформаційних ресурсах оргкомітет
відповідальності не несе.
18.
Безпека та підготовка місць проведення змагань.
18.1. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 18
грудня 1998 року No 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та
інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та
культурно- видовищних заходів»:
18.2. Підготовка спортивних споруд покладається на організаторів заходу.
18.3. Відповідальність за безпеку та стан здоров’я несе сам учасник.

УВАГА !!!
Даний захід є небезпечним
для Вашого життя та здоров’я!!!

