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Дане положення регламентує порядок взаємодії між учасниками заходів та
організаторами на період карантинних заходів в Україні, введених державними
та місцевими органами влади, для запобігання зараженню населення
коронавірусом covid-19.
Організаторами заходів виступає Організаційний комітет компанії ТОВ
"НЬЮРАН" (далі – Оргкомітет) у співпраці з партнерами.
1. Місце, дата, назва заходу
26.04.2020 – Нова пошта марафон Запоріжжя.

09.05.2020 – Нова пошта напівмарафон Суми.
17.05.2020 – Нова пошта напівмарафон Черкаси.
24.05.2020 – Нова пошта напівмарафон Хмельницький.
31.05.2020 – Нова пошта напівмарафон Одеса.
2. Матеріальне забезпечення заходу
Кожен захід проводиться за рахунок коштів партнерів та стартових внесків
учасників.
3. Реєстрація учасника
Реєстрація учасника проводиться на сайті https://newrun.com.ua/.
Заходи проводяться з використанням онлайн-технологій. Кожен учасник
реєструється на відповідну дистанцію, яку буде бігти самостійно в день заходу зі
стартовим пакетом організаторів, використовуючи GPS-технологій з подальшим
експортом даних забігу до сервісу STRAVA або використанням самого
застосунку STRAVA при подоланні дистанції та включенням у загальний
фінішний протокол учасників відповідної дистанції заходу.
Для першої реєстрації на захід учасник повинен:
1)
створити на сайті особистий кабінет,
2)
пройти процедуру його верифікації, відповівши на електронного листа,
який буде надіслано на вказану учасником електронну адресу,
3)
зареєструватися на захід та оплатити участь у ньому, де вона
передбачена.
На другий та наступні заходи реєстрація відбувається уже зі створеного на сайті
електронного особистого кабінету учасника виконанням лише п. 3, вказаного
вище.
Оплата участі у заходах проводиться:
 для індивідуальних учасників - банківською карткою за допомогою
автоматичної платіжної системи на сайті під час реєстрації,
 для корпоративних та групових учасників - можлива оплата за реквізитами
рахунку, який надає організатор.
Сплачений реєстраційний внесок не підлягає поверненню.
Учасник вважається зареєстрованим, якщо він має статус "сплачено" в
особистому кабінеті або учасник має погоджену участь у стартовому протоколі
відповідної дистанції заходу.
Реєстрація на змагання закінчується о 23:59 за десять днів перед днем старту,
враховуючи день старту (наприклад, при старті 26 квітня – реєстрація на
змагання закінчується 16 квітня о 23:59).

Оргкомітет може призупинити або повністю закрити реєстрацію достроково в
разі досягнення запланованого ліміту учасників.
При реєстрації на змагання кожному учаснику присвоюється стартовий номер.
Учасник несе особисту відповідальність за достовірність вказаних при реєстрації
даних.
Реєстрація учасника може бути анульована, якщо під час реєстрації ним були
надані неточні та/або помилкові дані.
Учасник може бути зареєстрований лише на одну дистанцію заходу.
При виникненні запитань чи складнощів при реєстрації учасник може
звернутися за допомогою до представника організатора за телефоном 099 664
9007.
4. Зміни в реєстрації учасника
Кожен учасник заходу автоматично стає учасником онлайн-забігу на відповідну
дистанцію зі стартовим пакетом організаторів використовуючи GPS-технологій з
подальшим експортом даних до сервісу STRAVA чи використанням самого
сервісу STRAVA при подоланні дистанції та включенням до загального
фінішного протоколу відповідної дистанції заходу.
Учасник має право за 10 днів до дня заходу безплатно обрати зміни в реєстрації:
1) зробити перереєстрацію своєї участі на таку ж саму дистанцію будьякого осіннього заходу організатора у 2020 році,
2) зробити перереєстрацію своєї участі на таку ж саму дистанцію будьякого заходу організатора у 2021 році,
3) зробити перереєстрацію з командних забігів (естафети на 21,1 км і 42,2
км та «командна п’ятірка») на будь-яку індивідуальну дистанцію 5 км, 10
км, 21,1 км, 42,2 км будь-якого заходу організатора осіннього сезону
2020 року чи всього сезону 2021 року.
Учасники, що вже зареєстровані на естафету 42,2 км (4 учасники), естафету 21,1
км (4 учасники), команді 5 км (4 учасники) будуть перенесені в списки учасників
індивідуальних забігів на відповідні дистанції заходів, на які вони зареєстровані.
Заміна зареєстрованого учасника іншим учасником та зміна індивідуальної
дистанції на іншу здійснюється за додаткову плату.
Для проведення змін учасник має звернутися до організатора на електронну
адресу info@newrun.com.ua з проханням про внесення змін та вказати їх
деталізацію.

Після перевірки представником організатора вказаних у запиті даних організатор
вносить зміни у реєстраційні дані учасника.
Зміни міста участі та дистанції проводяться у разі відкритої реєстрації на
відповідні нові заходи/дистанції. У разі закритої реєстрації на відповідні нові
заходи/дистанції внесення змін в реєстрації неможливе.
Внесення змін в реєстраційні дані учасника можливе за 10 днів до проведення
старту, на який зареєстрований учасник (наприклад, учасник зареєстрований на
захід у Сумах, де старт дистанції 21,1 км буде в суботу 9 травня. У цьому
випадкові зміни до його реєстраційних даних можливі до кінця дня 30 квітня).
5. Персональні дані учасника
Кожен учасник заходу дає згоду на використання його персональних даних,
фото-, відео- або аудіо матеріалів з його участю і без узгодження з ним для
реклами заходів організатора без будь-якої компенсації з боку організатора.
Всі фото- та відеоматеріали змагань, доступні організатору заходу, можуть бути
використані організатором як допоміжні матеріали, що підтверджують точність
результатів змагань і випадки порушення правил участі.
6. Індивідуальні умови та пільгові категорії учасників
Індивідуальні умови участі передбачені для бігових клубів та інших груп
учасників при відсутності акційних пропозицій:
 5-9 учасників - знижка на реєстрацію 10%,
 10-19 учасників - знижка 20%,
 20 та більше учасників - знижка 30%.
Для отримання знижки необхідно звернутися до представника організатора за
телефоном 099 664 9007.
Пільгова участь у заходах передбачена для:
1) учасників бойових дій - 50% вартості на основні дистанції заходу (42,2 км та
21,1 км при відсутності дистанції 42,2 км) та безкоштовно на усі дистанції,
що не є основними на заході;
2) учасників віком 60 років та старших (вік учасника визначається на 31 грудня
року проведення заходу) - безкоштовно на усі дистанції заходу,
3) пенсіонерів усіх категорій - безкоштовно на усі дистанції заходу,
4) людей з інвалідністю 1ї та 2ї груп - безкоштовно на усі дистанції заходу,
5) діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування - безкоштовно на
усі дистанції заходу.

Кількість учасників пільгових категорій може складати до 20% учасників на
дистанціях, де передбачений реєстраційний внесок.
Для пільгової реєстрації учаснику необхідно надіслати скан-копію документу,
що підтверджує відповідну категорію, на електронну адресу
info@newrun.com.ua, вказати місто участі та дистанцію.
7. Стартовий пакет. Наповнення та порядок видачі
До стартових пакетів входять:
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Організатор не пізніше 10 днів до дня старту зв’язується з кожним учасником
для уточнення відділення компанії «Нова пошта», на яке буде відправляти
стартовий пакет учасника для участі в онлайн-забігу й медаль фінішера після
фінішу. Доставка відправлень відбувається за рахунок організатора.
Розсилка стартових пакетів проводиться організатором протягом 10 днів до дня
старту так, щоб кожен учасник заходу міг отримати стартовий пакет не пізніше
24 годин до старту.
Учасники отримують стартові пакети у відділеннях компанії «Нова пошта», які
вони повідомляють організатору при реєстрації на онлайн-формат забігу.
Для отримання стартового пакету учасникові необхідно виконати стандартні
вимоги отримання відправлень у відділеннях Нової пошти.

У разі неотримання учасником стартового пакету у відділенні Нової пошти з
організатора знімається будь-яка відповідальність за його збереження і він
отримує право утилізувати його в будь-який момент.
Вартість стартового пакету не повертається.
Видача стартового пакету поза вказаними в даному положенні умовами не
відбувається.
8. Дистанції, маршрути
Забіги проводяться на такі дистанції:





Марафон 42,2 км
Напівмарафон 21,1 км
10 км
5 км

Наявність відповідних дистанцій на кожному заході визначається регламентом
заходу.
До участі на вказані дистанції допускаються учасники віком 18 років та старші.
Маршрут пробігання відповідної дистанції кожен учасник обирає собі
самостійно і несе персональну відповідальність за його вивчення та вірне
подолання.
Учасник сам обирає особливості маршруту, його покриття, перепад висот,
перепони на маршруті та інше. Характеристики маршруту не беруться до уваги
при визначенні результату у фінішному протоколі.
Учасник сам визначає бігтиме він дистанцію самостійно чи разом з іншими
учасниками. При цьому кожен учасник має керуватися вимогами діючих правил
карантинного режиму, які діють на момент проведення заходу.
У разі пробігання маршруту, який не відповідає довжині відповідної дистанції,
учасник може бути дискваліфікований.
9. Облік часу та дистанції, результати, ліміти часу, вікові категорії
Облік часу та дистанції кожен учасник робить самостійно за допомогою GPSтехнологій з подальшим експортом даних до сервісу STRAVA чи використанням
самого застосунку STRAVA під час подолання дистанції.

Кожен учасник несе особисту відповідальність за справність девайсу та сервісів
обліку дистанції та часу та за можливість і достовірність експорту даних забігу
до сервісу STRAVA з технологій, які він використовує.
Особливості роботи із сервісом STRAVA подані у додатку 1 до даного
положення.
Після подолання дистанції учасник самостійно відправляє посилання на трек і,
бажано, фото з дистанції по одному з каналів комунікації – Viber, Telegram на
номер 099 664 90 07, Messenger у мережі Facebook чи Direct в мережі Instagram
на офіційну сторінку New Run, або на електронну пошту info@newrun.com.ua до
14:00 дня, наступного за днем заходу.
Кожен учасник долає відповідну дистанцію самостійно.
Використання допоміжних засобів пересування забороняється за виключенням
людей з особливими потребами.
Передавання стартового пакету іншим особам забороняється.
Використання даних інших осіб забороняється.
Організатор змагань повинен розмістити на сайті www.newrun.com.ua попередні
протоколи змагань по відповідним дистанціям не пізніше 3 днів після
завершення прийому результатів від усіх учасників.
Учасники змагань можуть оскаржити результати протягом 2 календарних днів
після публікації попередніх результатів змагань по електронній пошті
організатора змагань info@newrun.com.ua.
По закінченню цього терміну попередні результати змагань (зі змінами, якщо
такі будуть внесені) вважаються остаточними.
Медалі фінішера надсилаються учасникам на відділення Нової пошти протягом 7
днів після розміщення протоколів змагань на сайті.
Місце старту та маршрут відповідної дистанції кожен учасник обирає собі
самостійно.
Одночасна участь в декількох дистанціях одного заходу заборонена.
На дистанціях 42,2 км, 21,1 км результати обліковуються за такими віковими
категоріями:
· 18-39 років;
· 40-49 років;

· 50-59 років;
·

60 і більше років.

При наявності на дистанції 5ти та більше учасників категорії 70 та більше років
вводяться категорії
·

60-69 років,

·

70 і більше років.
10.

Регламент заходу

Учасник повинен стартувати з 7:00 до 11:00 у день заходу.
Ліміти часу всіх дистанцій закінчуються о 14:00 дня проведення заходу.
11.

Здоров'я учасника та медичний супровід заходу

Кожен учасник добровільно бере участь у змаганнях, визнаючи всі ймовірні
ризики для власного здоров'я до змагань, під час змагань та після їх закінчення.
Кожен учасник змагань особисто відповідальний за свій фізичний стан, здоров’я
та здатність подолати обрану дистанцію змагань.
Надання медичних довідок не вимагається.
Організатор може за згодою учасника не надсилати йому стартовий пакет при
наявності ризиків, які можуть загрожувати життю та здоров’ю учасника.
Відповідальність за життя та здоров’я учасників до 18 років несуть батьки чи
особи, що їх замінюють.
Оргкомітет не несе відповідальності за:
· фізичні травми, ушкодження, погіршення фізичного стану, які учасник
поніс до, під час та після проведення заходу,
· погіршення фізичного стану учасника після проведення заходу,
· за будь-які збитки (в тому числі втрату або пошкодження особистих речей),
які учасник змагань поніс під час проведення змагань та іншу шкоду,
завдану під час змагань.
12.

Безпека учасників під час заходу

Кожен учасник дбає про власну безпеку під час заходу самостійно. При цьому
особливу увагу учасникам варто звернути на:
· дотримання правил дорожнього руху під час подолання дистанції,

· свою готовність до старту,
· дотримання правил особистої гігієни та правил карантинних заходів, які
діють на момент проведення заходу.
При виникненні загрози життю чи здоров’ю учасник має самостійно чи з
допомогою інших осіб звернутися за допомогою до закладів медичної
допомоги та охорони здоров’я та до поліції в разі потреби.
13.

Командні забіги

Командні забіги на вказаних заходах не проводяться.
14.

Дитячі забіги

Дитячі забіги на вказаних заходах не проводяться.
15.

Нагородження переможців

Визначення переможців та призерів змагань відбувається за обліком часу
відповідно до протоколу змагань на відповідні дистанції заходу. Остаточне
визначення переможців проводиться після розгляду протестів відповідно до
даного положення.
Переможці та призери змагань нагороджуються протягом 14 днів після
визначення остаточних результатів змагань. Нагороди призерам та переможцям
надсилаються організатором на відділення Нової пошти.
Переможці та призери забігів абсолютної категорії не нагороджуються у вікових
категоріях.
У випадку, коли учасник був одночасно переможцем чи призером абсолютної та
вікової категорій, то за його бажанням він може бути нагороджений у віковій
категорії, при цьому нагородження його у абсолютній категорії не проводиться.
Про це учасник повинен повідомити організатора протягом 2 днів після
розміщення фінішного протоколу змагань.
При порушенні регламенту заходу чи норм даного положення учаснику може
бути відмовлено у нагородженні з поясненням причин відмови.
Призова сітка змагань весняного сезону 2020 року така:
Дистанція

Категорія

Марафон
Абсолютна,
чоловіки

Місце
V

IV

III

II

I

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Абсолютна,
жінки

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Чоловіки
40-49 років
Чоловіки
50-59 років
Чоловіки
60-69 років
Жінки

Кубок, диплом, цінний приз

40-49 років
Жінки
50-59 років
Жінки
60-69 років
категорія 70+ може бути виділена в окрему при наявності 5-ти та
більше учасників однієї статі

Напівмарафон (у разі
головної дистанції
змагань, тобто при
відсутності змагань на
марафонську
дистанцію)

V

IV

III

II

I

Абсолютна,
чоловіки

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Абсолютна,
жінки

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Чоловіки
40-49 років
Чоловіки
50-59 років
Чоловіки
60-69 років
Жінки

Кубок, диплом, цінний приз

40-49 років
Жінки
50-59 років
Жінки
60-69 років
категорія 70+ може бути виділена в окрему при наявності 5-ти та
більше учасників однієї статі

V
Напівмарафон (у разі
додаткової дистанції
змагань, тобто при
наявності змагань на
марафонську
дистанцію)

10 км

5 км

IV

III

II

I

Абсолютна,
чоловіки

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Абсолютна,
жінки

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Абсолютна,
чоловіки

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Абсолютна,
жінки

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Кубок,
диплом,
цінний
приз

Абсолютна,
чоловіки
Абсолютна,
жінки

16.

Кубок, диплом, цінний приз

Протести, вирішення спорів

Учасник має право подати протест, який розглядаються оргкомітетом.
Протести можуть бути такими:
·

що впливають на розподіл призових місць;

·

що стосуються неточності виміру часу, за який учасник пробіг дистанцію;

Решта протестів можуть бути проігноровані оргкомітетом у силу їх незначущості
(сюди входять друкарські помилки, некоректні анкетні дані та інше).
При подачі протесту необхідно вказати наступні дані:
· прізвище та ім'я (анонімні претензії не розглядаються);
· суть претензії (у чому полягає претензія);
· матеріали, які доводять помилку (фото-, відеоматеріали).
Реакція на протест визначається оргкомітетом самостійно та індивідуально.
Протести, що впливають на розподіл призових місць, приймаються оргкомітетом
у письмовій формі на електронну адресу info@newrun.com.ua протягом 2 днів з
моменту публікацій фінішного протоколу змагань.

З інших питань учасник має право подати протест протягом наступного дня
після закінчення заходу. Такі протести повинні бути спрямовані в письмовій
формі на адресу електронної пошти info@newrun.com.ua.
У спірних ситуаціях оргкомітет може прийняти самостійне рішення без
пояснень.
У випадках втрат учасника (матеріальних чи моральних) пов'язаних з помилками
в роботі організатора, організатор зобов'язаний компенсувати учасникові такі
втрати.
17.

Дискваліфікація

Оргкомітет залишає за собою право дискваліфікувати учасника у разі, коли
учасник:
· біг під зареєстрованим номером іншого учасника;
· пробіг дистанцію, на яку не був зареєстрований;
· використовував підручний засіб пересування (велосипед, самокат, авто,
інший засіб для пересування);
· фінішував після 14:00 дня заходу;
· надав організатору дані забігу іншої людини;
· в інших випадках за рішенням оргкомітету.
18.

Зміни в проведенні заходу, форс-мажорні обставини

У підготовці заходу можливі зміни дистанцій та регламенту проведення. Про
такі зміни організатор негайно повідомляє учасників інформаційними
повідомленнями у соціальних мережах на офіційних сторінках та телеграмканалі.
У випадках втрат учасника пов'язаних з такими змінами за власною ініціативою
організатора, організатор зобов'язаний компенсувати учасникові такі втрати.
При настанні непередбачуваних форс-мажорних обставин, а саме:
· обставин, викликаних винятковими погодними умовами і стихійними
лихами, що загрожують безпеці учасників;
· обставин, які виникли з огляду на умови, регламентовані відповідними
рішеннями та актами органів державної влади чи місцевого самоврядування
(наприклад рішення про дострокові вибори до органів державної чи
місцевої влади, введення військового стану чи інші рішення, що
унеможливлюють проведення заходу),

захід може бути відкладено, перенесено на інші дати проведення чи скасовано. У
цих випадках компенсація організатором втрат учасникам не проводиться.
19.

Інформаційні джерела та додатки

Інформаційний сайт організатора:
https://newrun.com.ua/
Сторінка у мережі Facebook: https://www.facebook.com/newrun.ua
Сторінка в Instagram: https://www.instagram.com/newrun.com.ua/
Telegram-канал: https://t.me/newruncomua
За інформацію на інших інформаційних ресурсах організатор відповідальності
не несе.
Оргкомітет

Додаток 1
Пам’ятка учасника

Шановний учаснику!
Ми вдячні тобі за проактивність і за те, що показуєш приклад іншим та
відповідально ставишся до себе! Якщо ти тримаєш в руках стартовий пакет
такого унікального старту, значить ти є носієм цінностей чудової бігової
культури!
Для участі в заході:
1. Встанови застосунок Strava на свій смартфон з Play Market (android)
чи App Store (iPhone).
2. Зареєструй свій аккаунт в застосунку.
3. У налаштуваннях аккуанта перевір налаштування доступу - статус
«фізична активність» повинен бути доступний усім.
4. Ти можеш використовувати для хронометражу на дистанції смартфон
зі встановленим застосунком. Для цього необхідно перейти на вкладку «запис»,
вибрати «біг», почекати, коли смартфон визначить місце розташування - місце
розташування з'явиться на мапі застосунку. У момент старту натиснути кнопку
«старт». На дистанції ти можеш в самому застосунку контролювати темп, час,
відстань. Після фінішу натисни кнопку «фініш» і «зберегти».
5. Застосунок дозволяє налаштувати автоімпорт треку з наручного
бігового девайсу GPS. Біжи годинником - залиш смартфон вдома. В
налаштуваннях профілю перейди на опцію «підключити додатки» і налаштуй
підключення до застосунку пристрою, який плануєш використовувати через
логін пароль застосунку. Strava дозволяє налаштувати автоімпорт зі звичних
Garmin, Polar, Suunto, Android Wear, TomTom (nike), fitbit. При використанні
наручних пристроїв після збереження треку і синхронізації зі смартфоном, трек в
Strava з'явиться автоматично. Використовуваний пристрій обов'язково має
враховувати трек на підставі GPS даних. Трек на підставі шагоміру не буде
прийнятий.
6. У нижньому рядку треку в стрічці твоїх активностей є значок
«поділитися». Відправ нам трек і ФОТО (можна селфі) з дистанції або фінішу в
один з каналів комунікації - viber, telegram (+38 099 664 90 07), e-mail
info@newrun.com.ua, messenger (newrun), direct (newrun.com .ua) протягом 24-х
годин після фінішу.
7. Фінішний протокол буде опублікований протягом 3-х днів після
отримання усіх результатів.

8. Протягом 7-ми днів після опублікування протоколу ти отримаєш
медаль фінішера.
Важливо!
 Подбай заздалегідь про маршрут - проведи на ньому розминку за день
до старту. Для марафонських дистанцій переважно вибрати маршрут з колом в 5
кілометрів - тоді ти зможеш організувати для себе пункт харчування або
гідратації. При необхідності використовуй пояс з флягами, ізотоніки і
харчування. Ми рекомендуємо харчуватися на дистанції, якщо плануєш бігти
більше 1,5 години. Для харчування кращими будуть банани, або спортивні гелі
для видів спорту на витривалість.
 На власний розсуд ти можеш запросити друзів і сім'ю для підтримки.
Обов’язково дотримуйтеся при цьому поточних норм особистої гігієни та
карантинного режиму, який діє на день старту.
 Біжи зі стартовим номером – це додасть тобі відчуття реального
змагання і потрібного адреналіну.
 Пам’ятай про ФОТО. Надійшли його нам. Ми прагнемо показати твій
приклад іншим!
 Заплануй місце, де можна залишити одяг після розминки та одяг для
перевдягання після фінішу.

ПЕРЕМАГАЙ ЛЕГКО – ЗАЛИШАЙСЯ ЗДОРОВИМ!

