
ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення спортивних змагань  

серед дорослих, юніорів, кадетів та дітей зі швидкісного бігу  

на роликових ковзанах 
«Бучанський міжнародний напівмарафон 2016» 

 

1. Мета і завдання 

Змагання проводиться з метою: 

 широкого залучення населення до занять фізичною культурою та 

спортом; 

 пропаганди здорового способу життя; 

 організації дозвілля населення; 

 подальшого розвитку роликового спорту та його популяризації в 

державі; 

 підвищення рівня майстерності спортсменів; 

 активізації навчально-тренувальної роботи у спортивних 

організаціях. 

 

2. Строки і місце проведення змагань 

Дата проведення: 27 серпня 2016 року.  

Місце проведення: Україна, обл. Київська, м. Буча (вул. Депутатська 

1в – Ревуцького – Б. Хмельницького – Нове Шосе – В’ячеслава Чорновола 

– Івана Руденка – Депутатська 1в).  

 

3. Організація та керівництво проведенням змагань 

Керівництво проведенням змагань здійснюється Бучанською 

федерацією роликового спорту всіх видів та напрямків (далі –Федерація) 

та відділ у справах сім’ї, молоді та спорту м. Буча. 

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань 

покладається на організаторів змагань та суддівську колегію, яка 

рекомендована Федерацією. 

Змагання проводиться згідно з Правилами проведення змагань з 

роликового спорту. 



4. Учасники змагань  

Кількість учасників не обмежена. До участі у змаганнях допускаються 

всі бажаючі спортсмени спортивних клубів та любителі роликового 

спорту, які мають довідку про допуск за станом здоров'я, завірену 

підписом і печаткою лікаря або фізкультурно-лікарського диспансеру.  

Дистанції та вікові категорії учасників змагань: 

20 800 м (8 кіл) – 2002 р.н. і старше - чоловіки та жінки; 

5 200м (2 кола) – 2004 р.н. і старше - чоловіки та жінки; 

2 600м (1 коло) – 2005-2006 р.н. - хлопці та дівчата; 

1000 м – 2007-2008 р.н. - хлопці та дівчата; 

500 м – 2009-2010 р.н. - хлопці та дівчата; 

200 м – 2011 р.н. і молодше - хлопці та дівчата.  

Форма одягу, екіпірування та захисне спорядження учасників змагань, 

згідно з вимогами Правил проведення змагань з роликового спорту.  

Змагання особисті. Роад. Коло 2 600 м. 
 

5. Програма проведення змагань 

09:00 – 10:00 – додаткова реєстрація спортсменів. Збір та розминка 

спортсменів 

10:00 – 10:20 – урочисте відкриття змагання 

10:30 – старт дистанції 20 800 м (2002 р.н. і старше) 

12:00 – старт дистанції 5 200м (2004 р.н. і старше) 

12:45 – старт дистанції 2 600м (2005 - 2006 р.н.)  

13:15 – старт дистанції 1 000 м (2007 - 2008 р.н.) 

13:30 – старт дистанції 500 м (2009 - 2010 р.н.)  

13:45 – старт дистанції  200 м (2011 р.н. і молодше) 

        14:00 – 14:30 – перерив. 

        14:30 – нагородження переможців та призерів і урочисте закриття 

змагання. Групове фото.  

Схема траси гонок буде відображена на сайті: koleso-roller.club 

 



6. Безпека здоров'я при проведенні змагань 

Кожен учасник змагань добровільно бере участь у змаганнях, 

визнаючи всі ймовірні ризики для власного здоров'я під час і після їх 

закінчення, та бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний стан 

і здатність завершити обрану дистанцію змагань. 

Кожен учасник змагань повинен мати медичний страховий поліс 

від нещасного випадку на час проведення спортивних змагань, а 

учасники, зареєстровані на дистанцію 20 800 м, ще й обов’язково медичну 

довідку. 

Організатор змагань не несе відповідальності за фізичні травми, 

ушкодження, погіршення фізичного стану, які учасник змагань поніс під 

час або після проведення змагань. 

Змагання будуть обслуговуватись працівниками „Центру екстреної 

медичної допомоги та медичних катастроф”.  

 

7. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення 

учасників 

Витрати на організацію та проведення змагань здійснюються за 

рахунок коштів залучених Федерацією. 

Витрати на відрядження учасників змагань здійснюється за рахунок 

організацій, що відряджають. 

                                            

8. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях 

Попередні заявки на участь у змаганні не пізніше 26.08.2016 року 

проводиться шляхом он-лайн реєстрації на сайті: koleso-roller.club 

 

Оплата реєстрації Дата 20 800 м 

5 200 м, 

2 600 м, 

1 000 м 

500 м, 

200 м              

Після он-лайн реєстрації не членам 

Української федерації роликового спорту 
до 10.08.16 250 грн 150 грн 100 грн 



Після он-лайн реєстрації членам 

Української федерації роликового спорту* 
до 10.08.16 200 грн 120 грн 75 грн 

Після он-лайн реєстрації не членам 

Української федерації роликового спорту 

з 11.08.16 

до 26.08.16 
300 грн 200 грн 150 грн 

Після он-лайн реєстрації членам 

Української федерації роликового спорту* 

з 11.08.16 

до 26.08.16 
250 грн 170 грн 125 грн 

* Пільгова ціна дійсна при оплаті річного внеску члена УФРС за 2016 рік. 

 

Оплату реєстраційного збору можливо провести готівкою, або 

переказом на карту Приват банку до 26.08.2016р. Подробиці за телефоном: 

+38093-646-65-67, +380503534412, або через електронну адресу: 

roller.bucha@gmail.com, roller-bucha@i.ua . 

 

Для отримання стартових пакетів 26 серпня 2016 року на реєстрацію, 

що відбудеться з 17:00 до 20:00 за адресою: м. Буча, вул. Депутатська 1в,  

подаються:  

- реєстраційна анкета учасника змагань або командна заявка; 

- медична довідка від лікаря (для учасників дистанції більше 10 000 

м); 

- копія паспорту або свідоцтва про народження; 

- медичний страховий поліс спортсмена (надається можливість оплати 

страхового полісу під час реєстрації).  

До змагань допускаються спортсмени, які підтвердили в установлений 

термін свою участь та мають стартовий номер і захисне спорядження.      

   

9. Нагородження 

Особистий результат учасника визначається за кращим показником 

проходження дистанції, враховуючи ґендерну диференціацію.  

Нагородження: 

200 м – хлопці та дівчата (2011 р.н. і молодше)  
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                всі учасники дистанції, без визначення переможців, 

нагороджуються 

                пам’ятними сертифікатами; 

500 м – хлопці та дівчата (2009-2010 р.н.) а також 

1 000 м – хлопці та дівчата (2007-2008 р.н.) а також  

2 600 м – хлопці та дівчата (2005-2006 р.н.)  

                за 1, 2, 3 місце, враховуючи ґендерну диференціацію у кожній 

віковій категорії, нагороджуються дипломами та медалями 

Бучанської федерації роликового спорту, а також подарунками. 

5 200 м – хлопці та дівчата (2004-1997 р.н.) а також 

                чоловіки та жінки (1996 р.н. і старші) 

                за 1, 2, 3 місце в загальному заліку, враховуючи ґендерну 

диференціацію у кожній віковій категорії, нагороджуються 

дипломами та медалями Бучанської федерації роликового спорту, 

а також подарунками. 

20 800 м – чоловіки та жінки – (2002 р.н. та старші) 

                за 1, 2, 3 місце в загальному заліку, враховуючи ґендерну 

диференціацію, нагороджуються дипломами та медалями 

Бучанської федерації роликового спорту, та грошовими призами; 

       за 4, 5 місце – дипломами Бучанської федерації роликового спорту 

та подарунками. 

                           

 

Це положення є офіційним викликом на змагання! 

 


