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1. Дата, час, місце проведення 

Дата: 15.06.2019 року  

Час: з 10:00 до 17.00 

Місце: вул. Плеханівська, 65 (спорткомплекс КП «ОСК «Металіст»)  

 

2. Мета Змагань 

Kharkiv Athletic Challenge (далі – Змагання) включає змагання з воркауту і берпі, а саме: 

Barstylers Workout Challenge та Burpee Challenge, надасть можливість спортсменам перевірити 

свою фізичну готовність у виконанні силових завдань. 

Змагання проводиться з метою:  

• залучення населення до проведення активного дозвілля; 

• пропаганди здорового способу життя; 

• розвитку витривалості у спортсменів; 

• розвитку масового спорту; 

• встановлення регіональних дружніх зв'язків; 

• підвищення іміджу м. Харкова як спортивної столиці України; 

• стимулювання росту спортивних досягнень у широких масах населення. 

 

3. Організація та керівництво проведенням Змагання 

Загальне керівництво проведенням заходу здійснює Департамент у справах сім’ї, молоді та 

спорту Харківської міської ради. 

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення заходу покладається на 

Організатора заходу - Фізична особа-підприємець Воронцова Катерина Вадимівна та Мандатну 

комісію (що входить до складу Оргкомітету Змагання). Склад Оргкомітету та Мандатної комісії 

визначає Організатор змагання. 

Організатор відповідає за: 

• Інформаційне забезпечення учасників; 

• Залучення додаткових коштів для фінансування Змагання; 

• Підготовку документів і матеріалів для роботи Мандатної комісії; 

• Забезпечення суддівства; 

• Організацію заходів безпеки та медичного забезпечення Змагання; 

• Контроль за підготовкою та проведенням Змагання, розглядом офіційних протестів і 

вирішенням спірних питань. 

Розгляд документів і допуск до участі у Змаганні покладається на Мандатну комісії. 

 

4. Базові правила проведення Змагання 

Організатор Змагань залишає за собою право вносити зміни в програму Змагань. 

Організатор Змагань гарантує проведення Змагань за будь-яких погодних умов. 

4.1 Базові правила: 

• Організатор Змагань залишає за собою право скасувати Змагання (до або під час 

проведення) через форс-мажорні обставини; 

• Будь-які пропозиції, поправки і доповнення до цього документу приймаються на 

електронну пошту: join@sporteam.pro 

 

http://sportevents.kharkiv.ua/anounces/2-j-etap-otkrytogo-kubka-kharkova-po-funktsionalnomu-mnogoboryu-2015.html


 

4.2 Здоров'я: 

• Кожен учасник Змагань добровільно бере участь у Змаганнях, визнаючи всі ймовірні 

ризики для власного здоров'я під час і після їх закінчення; 

• Кожен учасник Змагань бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний стан і 

здатність виконувати фізичні навантаження; 

• Громадяни іноземних держав зобов’язані надати медичну страховку, яка покриває участь у 

спортивних Змаганнях; 

• Організатор Змагань не несе відповідальності за фізичні травми, ушкодження, погіршення 

фізичного стану, які учасник Змагань поніс 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 Змагань; 

• Організатор змагань не несе відповідальності за будь-які збитки, пошкодження або іншу 

шкоду, завдану під час Змагань учасниками або глядачами Змагань. 

 

5. Витрати по організації та проведенню Змагань 

Витрати на організацію та проведення змагання частково здійснюється за рахунок 

Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради у межах виділених коштів 

(технічне забезпечення змагань, послуги ведучого, витрати на рекламу, фото-, відео зйомки, 

печатну продукцію та нагородну атрибутику), а також інших позабюджетних коштів, використання 

яких не суперечать чинному Законодавству України, в тому числі реєстраційних внесків учасників 

(формування призового фонду, виготовлення текстильної продукції (футболки) для суддів, послуги 

масажистів, закупка магнезії). 

Витрати по проїзду, розміщення та харчування несуть організації, що відряджають  

учасників або самі учасники, а організатор забезпечує спеціальні умови з боку готелів, надаючи 

доступну вартість для проживання. 

 

6. Характер Змагання та вікові обмеження учасників 

Змагання мають характер особистого заліку.  

 

До участі у Burpee Challenge, в залежності від обраної категорії допускаються: 

- «Дитяча категорія» - учасники віком 8 років і 11 років (ліміт – 25 учасників); 

- «Дитяча категорія» - учасники віком 12 років і 15 років (ліміт – 25 учасників); 

- «Чоловіча категорія» - учасники віком 16 років і старше (ліміт – 50 учасників); 

- «Жіноча категорія» - учасники віком 16 років і старше (ліміт – 50 учасників). 

Вік учасників Burpee Challenge визначається станом на 15 червня поточного року. 

 

Змагання складаються з кваліфікації та фіналів. Учасникам змагань необхідно виконати 30 

берпі (burpee) на швидкість. Кращі 15 результатів за часом у чоловічій та жіночій категоріях та 

кращі 10 результатів за часом у дитячих категоріях виходять у фінал, в якому учасники ще раз 

виконують 30 берпі (burpee) на швидкість.  

 

Ліміт часу для виконання вправи – 2 хвилини. Після їх спливу учаснику буде зафіксовано 

кількість виконаних берпі. 

 

До участі у Barstylers Workout Challenge допускаються хлопці віком від 15 років і старше.  

Змагання складаються з двох етапів: 1 етап – змагання серед учасників воркаут залів, в яких 

учасники займаються; 2 етап – змагання з воркаут двоборства  

На першому етапі хлопці повинні набрати максимальну кількість балів під час виконання 

силових вправ. 

У другому етапі змагань хлопці виконують підтягування на турніку з 16 кг та віджимання на 

брусах з вагою 24 кг. 

Вік учасників Barstylers Workout Challenge визначається станом на 15 червня поточного 

року.  



7. Програма Змагань 

15.06.2019 (вул. Плеханівська, 65 (спорткомплекс КП «ОСК «Металіст») - з 10:00 до 17:00  

У разі зміни часу початку змагань про це буде повідомлено на офіційному сайті 

Департаменту (http://sportevents.kharkiv.ua) не пізніше тижня до старту. 

 

8. Умови допуску до Змагань 

Допуск учасників до змагань здійснюється за наявності документів, що надаються до 

Мандатної комісії при отримані стартового номеру 15.06.2019 (вул. Плеханівська, 65) на місті 

проведення змагань з 09:00 до 9:45  

• Посвідчення особи, що підтверджує вік учасника (обов'язково для всіх учасників); 

 

Увага! 

• В разі відсутності посвідчення особи стартовий номер учаснику не надається. 

 

9. Реєстрація на Змагання 

Учасники допускаються до Змагань за умови належної і своєчасної реєстрації на Змагання. 

Реєстрація на Burpee Challenge можлива в режимі on-line на сайті: 

https://sportevent.com.ua/ 

Реєстрація на Barstylers Workout Challenge можлива в режимі on-line за посиланням: 

https://www.instagram.com/barstylers_official 

Електрона реєстрація учасників буде відкрита з 15.05.2019 року по 14.06.2019 року. 

Реєстрація в день проведення змагання проводитись 15.06.2019 (вул. Плеханівська, 65 

(спорткомплекс КП «ОСК «Металіст») - з 9:00 – 9:45.  

Організатор Змагань має право призупинити або повністю закрити реєстрацію без 

попередження в разі досягнення ліміту учасників. Учасник вважається зареєстрованим, якщо він 

заповнив заявку та сплатив реєстраційний внесок. 

Реєстраційний внесок, сплачений учасником Змагань, не підлягає поверненню ні за яких 

обставин, наприклад: якщо учасник Змагань не може взяти участь у Змаганнях, завершити етапи 

Змагань, а так само, якщо учасник дискваліфікований або Змагання скасовані через форс-мажорні 

обставини та ін. 

Реєстрація учасника анулюється, якщо під час реєстрації ним були надані неточні та/або 

помилкові данні. В разі анулювання реєстрації грошові кошти не повертаються. 

Реєстрація, що оплачена не може бути відмінена і реєстраційний внесок не повертається. 

 

10. Повернення стартового внеску 

Повернення грошових коштів, сплачених у рахунок реєстраційного внеску, не проводиться 

згідно з Договором публічної оферти, який приймається учасником при реєстрації на захід. 

 

11. Персональні дані 

Кожен учасник Змагань згоден на використання його персональних даних, фото-, відео- або 

аудіо матеріалів з його участю і без узгодження з ним для реклами змагань без будь-якої 

компенсації з боку організатора Змагань. 

Всі фото- та відеоматеріали Змагань, доступні організатору Змагань, можуть бути 

використані організатором Змагань як допоміжні документи, що підтверджують точність 

результатів змагань і випадки порушення правил Змагань. 

 

12. Результати та їх облік 

Захід обслуговується: 

Суддями за допомогою ручного хронометражу; 

Організатор Змагань повинен розмістити на сайті попередній протокол змагань не пізніше 2 

днів після проведення Змагань на сайті http://sportevents.kharkiv.ua/ua/ 

Учасники Змагань можуть оскаржити попередні результати протягом 5 календарних днів 

після публікації попередніх результатів Змагань по електронній пошті: join@sporteam.pro 

По закінченню цього терміну попередні результати Змагань (зі змінами, якщо потрібно) 

вважаються остаточними. 

 

https://sportevent.com.ua/
https://www.instagram.com/barstylers_official
http://sportevents.kharkiv.ua/ua/


13. Визначення переможців та призерів 

Переможці та призери Burpee Challenge визначаються за кращим часом у фіналі.  

У разі збігу результатів у призерів у фіналі, призначається додатковий раунд для цих 

учасників. 

Переможці та призери Barstylers Workout Challenge визначаються за результатами 

набраних балів під час виконання силових вправ на першому та другому етапів. 

 

14. Нагородження переможців 

 Переможці нагороджуються відповідно до зайнятого місця кубками, а також грошовою 

винагородою.  

Виплата винагороди визначеним призерам забігів здійснюється у готівковий або 

безготівковий спосіб впродовж 14 календарних днів з моменту завершення проведення змагань. 

Виплата здійснюється на банківський рахунок переможця або готівкою. Виплата грошової 

винагороди здійснюється лише за умови надання призером Організатору оригіналу та копії 

власних документів: паспорту, індивідуального податкового коду та заяви про виплату винагороди. 

Призер та Організатор підписують відповідний документ, що засвідчує факт виплати винагороди. 

Нагородження учасника може бути відкладено за умови, що учасник не з'явився на 

церемонію нагородження. У цьому випадку приз відправляється поштою за рахунок організатора 

на адресу, вказану учасником при реєстрації. 

Організатор не несе відповідальність за доставку призів у випадку, якщо учасником була 

вказана некоректна адреса. 

14.1. Призова сітка Burpee Challenge: 

 

Категорія  1 місце 2 місце 3 місце 

Чоловіки 1 500,00 700,00 300,00 

Жінки 1 500,00 700,00 300,00 

 

15. Протести і претензії. Терміни подачі протестів і претензій 

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 виконав 

силові вправи; 

• Протести і претензії, що стосуються дискваліфікації учасника за неспортивну поведінку.  

Решта претензій можуть бути проігноровані комісією в силу їх незначущості (сюди 

відносяться друкарські помилки, некоректні анкетні дані та інше). 

При подачі претензії необхідно вказати наступні дані: 

• Прізвище та ім'я (анонімні претензії не розглядаються); 

• Суть претензії (в чому полягає претензія); 

• Матеріали, які 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, приймаються суддівською 

колегією в письмовій або в усній формі з моменту оголошення переможців та до офіційної 

церемонії нагородження. 

Розподіл призових місць після церемонії нагородження може бути переглянуто суддівською 

колегією 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 закінчення Змагання  

протягом 3 календарних днів. 



Протест або претензія повинні бути спрямовані в письмовій формі на адресу електронної 

пошти join@sporteam.pro 

 

16. Дискваліфікація 

Суддівська колегія залишає за собою право дискваліфікувати учасника у разі, якщо: 

• Учасник виконував силові вправи під номером іншого учасника; 

• Учасник почав виконання силової вправи до офіційного старту; 

• Учасник почав виконання силової вправи без номера; 

• Учасник проявив неспортивну поведінку. 

 

 

17. Інформаційні джерела 

Детальна інформація про Змагання розміщена на офіційному сайті 

http://sportevents.kharkiv.ua  

За інформацію на інших інформаційних ресурсах Організатор змагань відповідальності не 

несе. 

 

 

Дане Положення є офіційним запрошенням на змагання. 

 

http://sportevents.kharkiv.ua/

