
Положення про проведення заходу

Дитяча Велогонка «Кубок Патрульної Поліції - 2021»

Співорганізатори: БФ "Майбутнє Херсонщини", ГО «ВелоХерсон»,
Управління патрульної поліції у Херсонській області.

За підтримки Управління молоді та спорту Херсонської міської ради

1. Загальні положення
Дитячі велоперегони організовані з метою розвитку та підтримки в дітей зацікавленості до

їзди на велосипеді та пропаганди здорового, екологічно свідомого способу життя, взаємодії
поліції з громадою на засадах партнерства з метою сприяння побудові довгострокового
партнерства між поліцією та спільнотою як демократичного й консультативного процесу.
Невід’ємною складовою велоперегонів є знайомство з патрульними поліцейськими, які
проведуть роз’яснювальну роботу з сім’ями-учасниками з питань громадської, дорожньої та
особистої безпеки.

Загальне керівництво та організацію «Кубок поліції» проводить БФ "Майбутнє
Херсонщини".

Місце, час проведення і програма заходу визначається організаційним комітетом
самостійно та погоджується з поліцією відповідного міста.

2. Участь в велогонці
Участь у заході є безкоштовною.
Дитячі велоперегони «Кубок Патрульної Поліції»– змагання на швидкість серед дітей до

5 років, 6-9 років, 10-14 років.
Для участі у велогонці батьки мають зареєструвати учасника в день велоперегонів. Під час

реєстрації батьки учасників заповнюють письмову Згоду батьків на участь наступного змісту:

Згода батьків на участь в дитячих велоперегонах «Кубок Патрульної Поліції» в м.
Херсон, ___________ (дата).

Я ___________________________________________________(ПІБ) , батько/мати/опікун
учасника Дитячої велогонки на «Кубок Патрульної Поліції- 2021» в
_______________________(назва міста велоперегонів),
______________________________________________ (ПІБ учасника), несу особисту
відповідальність за дотриманням дитиною правил безпеки під час змагань.

Претензій до організаторів не маю та не матиму. Населений пункт проживання учасника
велоперегонів _________________________.

Контактний телефон __________________,
E-mail _____________________.
Дата __________ Підпис ___________

3. Технічні вимоги та безпека
На старт допускаються учасники на будь-яких велосипедах, технічний стан яких

відповідає загальноприйнятим нормам. Відповідальність за технічний стан велосипеда лежить
на батьках учасників. Дозволено використання додаткових коліс, а також участь на біговелах.



Так як захід не є професійним спортивним змаганням, то на старт допускаються учасники
на будь-яких транспортних засобах (самокати, ролики, скейти, тощо), які виключають механічне
прискорення ТЗ.

Наявність шолома та його використання під час заїзду є обов’язковою умовою участі в
велогонці.

Паління та вживання алкогольних напоїв в зоні проведення змагань заборонено!
Медичну допомогу забезпечують організатори.
Контроль та дотримання техніки безпеки покладається на батьків учасників та місцевий

орг.комітет.

4. Порядок реєстрації
Реєстрація на змагання відбувається на місці проведення велоперегонів у день старту. Для

отримання номерного знаку, батьки учасника мають надати заповнену Згоду батьків.
Учасник отримує стартовий номер, який має бути наклеєний на футболці спереду. По

закінченні перегонів номери залишаються учасникам. Кожен заїзд учасників складається з 3-8
осіб (в залежності від кількості учасників в велогонці та віковій групі). При достатній кількості
учасників можуть формуватись окремі заїзди у віковій групі із розподілом за розміром коліс, а
також для категорії «до 5 років» — окремо для учасників на біговелах та інших транспортних
засобах. Для категорій «6-9 років» та старше можуть формуватись окремі заїзди для хлопців та
дівчат. При необхідності кількість учасників в заїзді може бути збільшено до 10 осіб. При малій
кількості учасників вікові групи можуть бути об’єднані.

5. Порядок проходження дистанції та визначення результатів.
Заїзди відбуваються один за одним. Кількість заїздів в кожній категорії визначається по

закінченні реєстрації. Нагородження учасників призами відбувається відразу по закінченні
заїзду.

Час першого учасника в заїзді фіксується на фініші. Місце учасника в протоколі
визначається для кожного заїзду окремо в черговості фінішування.

Проходження дистанції перевіряється помічниками судді, що знаходяться на трасі. Безпека
та порядок на трасі підтримуються організаторами та батьками. Дозволений обгін з
дотриманням правил безпеки учасників перегонів. В разі проходження будь-яких ділянок траси
пішки, учасник має не перешкоджати іншим учасникам перегонів. Дозволений супровід
батьками учасників молодших категорій («до 5 років»). Заборонено ходити та їздити по трасі під
час змагань.

Дистанція змагань є відрізком завдовжки 100 м – для категорій «до 5 років»,
замкнутим колом завдовжки 400 м – для категорій «6-9 років»
замкнутим колом завдовжки 400 м – для категорій «10-14 років»
замкнутим колом завдовжки 650 м – для категорії «15-17 років».
• Дистанція для категорій «до 5 рокі» (малюки) – пряма 100 м.
• Дистанція для категорій «6-9 років» (діти) – 1 коло по 400 м.
• Дистанція для категорій «10-14 років» (діти) – 2 кола по 400 м.
У Розкладі змагань вказується час стартів (див. окремий лист). Заїзди в кожній категорії

проходять по черзі один за одним. Кількість заїздів в кожній категорії визначається після
закінчення реєстрації. При випередженні графіка перед стартом чергової категорії
оголошуються тренувальні заїзди.

Старт учасників відбувається за командою «на старт, увага, руш». Учасники починають
рух за командою «руш». Час учасника в заїзді фіксується на фініші. Місце учасника в кожному
заїзді визначається вказаним часом або порядком фінішу. Місце учасника у фінішному
протоколі може бути змінене при призначенні штрафів. Діти-спортсмени і діти у віці старше,
ніж передбачається категорією, беруть участь в загальних заїздах поза конкурсом, або окремим



заліком на розсуд організаторів. Не дозволяється старт в декількох категоріях. Повторний старт
може бути дозволений за рішенням суддів.

Проходження дистанції перевіряється помічниками судді і маршалами, що знаходяться
уздовж траси. Безпека і порядок на трасі підтримуються організаторами, маршалами і батьками.
Учасники всіх категорій повинні стартувати без підтримки батьків. Необхідна підтримка
забезпечується силами маршалів. Підтримка батьків дозволена тільки на Велоперегонах для
малюків «до 5 років» на короткій трасі. Маршалам у момент старту заборонено затримувати
учасників гонки, крім випадків, коли рух вперед може призвести до падіння учасника.
Маршалам та батькам заборонено у момент старту виштовхувати вперед учасників гонки. За
виштовхування зі старту або фальстарт (початок руху раніше команди «руш») з підтримкою до
результату учасника буде додано штрафний час 3 секунди. За фальстарт до результату учасника,
що стартує самостійно буде додано штрафний час 1 секунда. За груповий фальстарт (початок
руху групи учасників раніше команди «марш») до результату кожного учасника групи буде
додано штрафний час 1 секунда. Учасникові перегонів дозволяється обгін інших учасників з
дотриманням правил безпеки. За небезпечне підрізування, поштовхи, виштовхування інших
учасників з траси, до результату учасника, який створював перешкоди, буде додано штрафний
час 3 секунди. В разі проходження будь-яких ділянок траси пішки, учасник не повинен
створювати перешкоди іншим учасникам перегонів. Супровід батьками учасників всіх категорій
дозволений лише поза трасою за межами захисної стрічки. Стояти та рухатися по трасі під час
змагань заборонено, під час заїзду на трасі можуть знаходитися лише учасники заїзду та
маршали, які повинні дотримуватися правил безпеки та знаходитися поза траєкторією руху
учасників заїзду. Якщо учасникові потрібна допомога, на трасу з дотриманням правил безпеки
для надання допомоги можуть виходити маршали і з дозволу маршалів – батьки. При цьому
батьки не повинні створювати перешкод іншим учасникам перегонів. За створення перешкод до
результату учасника, батьки якого створювали перешкоди, буде додано штрафний час 3 секунди.
За штовхання та протягування учасника вздовж траси, буде додано штрафний час 3 секунди. За
грубі порушення можуть призначатися місця, починаючи з 4-го, незалежно від показаного
результату.

Після перетину лінії фінішу учасник повинен проїхати в напрямку руху уздовж траси зі
зниженням швидкості, без різкого гальмування, зійти з велосипеда та попрямувати в зону
нагородження. Якщо учасник заїзду сходить з дистанції, то номер учасника та причина зупинки
повідомляється суддям на фініші.

За порушення порядку проходження дистанції і правил безпеки (ходінн
я батьків і дітей по трасі під час заїзду), за створення перешкод учасникам перегонів – штраф.

6. Порядок нагородження
Нагородження учасників заїзду проводиться зразу по закінченні заїзду. Переможцями

стають перші трое дітей у кожній віковій групі. Таким чином, отримують “Кубки Патрульної
Поліції” 9 дітей. Також переможці отримують призи від організаторів та партнерів заходу. Ще
20-30 учасників (на розсуд оргкомітету), які не стануть переможцями у першості заїзду,
отримують пам’ятні подарунки в різних номінаціях. Всі інші учасники отримують Грамоти
учасника та книжки з тематикою безпеки.

7. Додаткова програма та заходи
Під час та після завершення перегонів можуть бути організовані додаткові розваги для

дітей. Паління в зоні проведення змагань заборонене! Смітити заборонено! Вживання
алкогольних напоїв заборонено!

8. Фінансування.
Організаційні витрати на проведення змагань та нагородження переможців відбувається за

рахунок організаторів, благодійних організаційних внесків, спонсорських та залучених коштів.


