
Положення 
про проведення любительських велосипедних змагань з крос-кантрі (змагання по 
пересічній місцевості) 
“Чортківський перевал” 2017 
Вступні положення. 
Велосипедні змагання з крос-кантрі “ Чортківський перевал ” (далі – змагання) мають 
на меті: 
- популяризацію велосипедного руху та здорового способу життя; 
- підготовки учасників до змагань всеукраїнського рівня; 
- приємне та цікаве проведення часу; 
- вивчення попиту та зацікавленості до даного виду спорту; 
 
 
Час та місце проведення. 
28 травня м. Чортків, старт та фініш в Замку Гольських 
Трек траси: 11,6 км 

 
 
Організатори: 
-          Велоклуб “CADENCE” 
-          Чортківська міська рада 
-          Чортківський осередок ПП ”СИЛА ЛЮДЕЙ” 
 
 



 
Спонсори: 
1. мережа салонів вікон та дверей “МАКСИМУМ” 
2. кафе “Піцца Челентано”. 
3. магазин-кав’ярня “КОФЕЇН” 
4. ПАБ “СОВА” 
5. Перо-пухова фабрика Біллербек-Україна. 
6. мережа магазинів комп’ютерної техніки “Комп’ютерний всесвіт” 
7. мережа магазинів туристичного спорядження “Gorgany.com” 
8. Магазин спортивних товарів Спортсвіт. 
 
Умови участі. 
  
Учасником марафону може стати кожен охочий, який виконає такі умови: 
 
1. Оплатити стартовий внесок. Оплату проводити на карту Приватбанку 
5168-7573-0540-2523 Пилип В.Д.  
Після оплати обов’язково повідомте організатора на електронну пошту 
vitaliy_pylyp@ukr.net  
 
 УВАГА!!! Пільгова реєстрація діє до 01.05.2017 включно. З 01.05.2017 по 24.05.2017 
150 грн. В день перегонів стартовий внесок складатиме 200 грн. 
 
2.    Матиме не менш як 18 років (учасники яким не виповнилося 18 років, необхідно 
отримати дозвіл (письмовий) батьків, надати його судді гонки під час отримання 
стартових номерів.). 
  
3.    Заповнить анкету учасника та підпише її під час отримання стартового номера. 
  
  
4.    Підпише розписку-відмову від претензій до організаторів, де повідомить в 
письмовій формі про взяту на себе особисту відповідальність за відповідний для участі 
в змаганнях стан здоров’я і повідомить про проходження відповідного медогляду, який 
це підтверджує; відмовиться від претензій до організаторів МТБ марафону щодо 
потенційно можливих шкідливих наслідків для свого життя, здоров’я чи майна у зв’язку 
з участю у змаганнях. 
  
Заповнивши форму заявки (в електронному або письмовому вигляді), учасник приймає 
такі положення: 
  
Організатори, партнери організатора і особи, пов’язані з проведенням і організацією 
перегонів, не несуть відповідальності за тілесні ушкодження та псування майна, які 
можуть виникнути до, під час або після перегонів. 
  
Всі учасники усвідомлюють потенційно можливі шкідливі наслідки для свого життя, 
здоров’я чи майна у зв’язку з участю у змаганнях, а також несуть відповідальність за 
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всю шкоду заподіяну своєму чи інших осіб життю, здоров’ю та майну, а також 
немайнову шкоду. 
  
Всі учасники зобов’язані підтвердити, що за станом здоров’я вони можуть брати участь 
у велосипедних змаганнях та пройшли відповідне медичне обстеження, яким 
підтверджується така можливість. 
  
Всі учасники беруть участь у змаганнях тільки добровільно і за власною згодою. 
  
Всі учасники, котрі беруть участь у змаганнях, дають згоду на обробку своїх 
персональних даних для подальшого використання їх організатором змагання у 
майбутніх марафонах, у маркетингових цілях. 
  
Кожному учаснику МТБ марафону рекомендовано одягнути велосипедний шолом. 
Змагання проводяться по кільцевій крос-кантрійній трасі. 
Кожний учасник повинен мати справний велосипед. Організатори не несуть 
відповідальності перед учасниками за шкоди здоров'ю і майну, які можуть наступити 
перед, під час і після велоперегонів учасників. Учасники несуть цивільну і правову 
відповідальність за всі шкоди, заподіяні третім особам. Учасник не може у будь-якому 
випадку висувати ніяких юридичних претензій до організаторів. Учасник знає, що 
необхідно дотримуватись Правил дорожнього руху, та своїм підписом стверджує, що 
ознайомлений з правилами велоперегонів. 
 
10:00-12:00 реєстрація учасників змагань, огляд траси 
12:30 старт категорії "Еліта" 
12:40 старт категорії "Любителі" “Любителі 30+” і “Дівчата” 
15:00-17.00 – підбиття підсумків, визначення результатів, нагородження переможців. 
 
Формат 
Змагання проводяться трьох категоріях: 
Жінки - 2 кола 
Любителі та Любителі 30+ - 2 кола 
Еліта – 3 кола 
 
Учасники, яким не виповнилось на момент змагань 18 років повинні мати довідку від 
батьків з підписом та свідоцтво про народження (ксерокопію). 
В категорії ''Любителі'' можуть брати участь усі учасникі,які не займали 1-2 місць в 
інших змаганнях попередніх сезонах,в іншому випадку вони можуть брати участь 
ТІЛЬКИ у категорії ''Еліта''. 
В категорії "Любителі" та “Любителі 30+” можуть брати участь учасники, які вперше 
приймають участь у змаганнях. 
В категорії "Еліта" можуть брати участь усі учасники, які вже брали участь у будь-яких 
велосипедних змаганнях хоча б одного разу. 
Наявність шолома -ОБОВ’ЯЗКОВО. 
Переможці та призери змагань у кожній категорії нагороджуються за 1-3 місця 
медалями, призами. 



Правила 
Учасник, перебуваючи на дистанції, зобов'язаний не перешкоджати обгону більш 
сильним суперником. У разі проходження будь-яких ділянок траси пішки, спортсмен не 
повинен створювати перешкоди іншим учасникам заїзду та по можливості рухатися по 
краю траси. 
При виїзді учасника за межі траси, він повинен повернутися на місце перетину розмітки 
і продовжити рух у межах розміченою траси. 
В іншому випадку це є підставою для дискваліфікації. 
Знаходження учасника змагань на трасі під час проведення заїздів, що стало 
перешкодою для інших учасників є підставою для дискваліфікації. 
Неспортивну поведінку під час змагань, виражене в явній неповазі до учасників, суддів 
і організаторів змагань, є підставою для дискваліфікації. 
З'їзд з траси грозить блуканням по лісі, та поламаними перекидками. 
У разі сходження з дистанції, учасник зобов'язаний проінформувати суддівську колегію 
про схід. 
Дискваліфікація учасників проводиться за рішенням головного судді змагань. 
Організатор залишає за собою право редагувати положення та приймати оперативні 
заходи під час гонки (до та після), якщо того потребує ситуація. При форс мажорних 
обставинах організатор в праві відмінити, припинити чи перенести гонку. 


