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Положення Battle Mile Indoor Cup 2021
1. Період проведення Battle Mile Indoor Cup 2021 (далі BM Indoor Cup
2021):
13.03.2020 - 14.03.2021

2. Мета проведення BM Indoor Cup 2021:
● Популяризація бігового командного руху шляхом залучення широких мас
населення та професійних спортсменів різних вікових груп.
● Створення нового бігового формату командних змагань
● Об’єднання всіх груп населення, створення почуття єдності та підвищення
командного духу серед учасників, зростання майстерності та підвищення
кваліфікації учасників командних змагань.
● Отримання приємного спілкування, позитивних емоцій, налагодження дружніх
стосунків між шанувальниками бігу.
● Вдосконалення особистих результатів учасників, отримання змагального
досвіду учасників, зміцнення психологічного стану бігунів перед змаганнями
більшого масштабу.

3. Організатор
Організатором Змагань виступає Громадська Організація «Батл Маел України».
Організатор формує оргкомітет з числа своїх штатних співробітників, а також із
залученням вузькопрофільних фахівців з різних видів спорту.

4. Календар змагань:
● 13-14 березня, м. Київ, Легкоатлетичний манеж, прт. Тичини, 18
Чвертьфінальні батли проходять 13-го березня, Півфінальні, батли за 3-те місце та
фінали проходять 14-го березня.

дата

Забіг

Формування забігів

13.03.2021

14.03.2021

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

1

Пара 1-ше та 8-ме місце

2

Пара 2-ге та 7-ме місце

3

Пара 3-тє та 6-те місце

4

Пара 4-те та 5-те місце

1

Переможці 1 і 3 чвертьфіналу

2

Переможці 2 і 4 чвертьфіналу

Забіг за 3
місце

Команди, переможені в півфіналі

Забіг за 1
місце

Переможці півфіналу

5. Базові правила проведення BM Indoor Cup 20/21:
● Змагання проводяться відповідно чинних Правил, встановлених ГО «Батл Маел
України» (БМУ) за посиланням https://battlemile.org/rules/;
● Змагання проходять по біговій доріжці з колом довжиною в 200 метрів
● Дистанція складає 1 (одну) милю (1609 м 34 см) для кожного учасника команди,
а також для пари учасник-джокер;
● Характер змагань: командно-особисті;
● Порядок подолання дистанції: в кожному командному забігові одночасно
стартують по 2 команди, які пройшли попереднє жеребкування для розподілу по
забігах.
● Джокери розташовуються в зоні заміни та мають право одноразово замінити
будь-якого учасника своєї команди на будь-якому етапі дистанції на будь-який
відрізок (що дорівнює одному колу) аж до фінішу.
● Біговий батл на 1 милю (1609 метрів) відбувається між двома командами по
формулі 5+2. По 5-ро членів кожної команди стартують одночасно по сигналу
судді, при цьому 2-є учасників кожної команди можуть бути одноразово замінені
Джокерами на вибір на 2-му, 3-му, 4-му, 5-му, 6-му, 7-му колах. Заміни можуть
здійснюватись незалежно один від одного. Заміни Джокерів заборонені. Заміна
здійснюється у відповідно відведеному місці простим торканням.
● В змагання “BM Indoor League 20/21”, до участі допускаються по 8 чоловічих та
жіночих професійних команд, по 6 чоловічих та жіночих любительських команд,
та 6 дитячих команд;

● Заявка на кожен з бігових Батлів подається не пізніше ніж за 30 хвилин до
старту, та має містити 7-ро учасників зі складу заявки на “BM Indoor League
20/21”. Для професійних команд заявка має відповідати віковій квоті:
щонайменше по одному представнику/представниці з кожної вікової категорії:
U18, U20, U23, Senior. Джокери не мають обмежень по віковим категоріям;
● Визначення термінів:
Батл (командний забіг) - командні змагання між двома командами;
Тур - серія з 4-х батлів (в розрахунку з 8-ми команд)
Ліга - серія з 7 турів (турнір), результатом якої є факт, що кожна з професійних
команд провела по одному батлу з кожною командою суперницею.
Змагальний день - дата в яку проводяться тури.

6. Реєстрація та допуск учасників та клубів:
6.1. До участі в змаганнях “BM Indoor Cup 2021” допускаються професійні клуби
учасники “BM Indoor League 20/21”
6.2. Команди, що посіли 5-8 місця за результатами змагань “BM Indoor League 20/21”
мають право провести додаткову заявку з числа вільних членів ГО “БМУ” в кількості:
для команд на 5 та 6 місцях по одному спортсмену, для команд, що посіли 7 та 8 місця двох спортсменів.
6.3. Команди клубів, що зайняли з 1-го по 4-те місця на “BM Indoor League 20/21” не
мають права дозаявляти вільних агентів на “BM Indoor Cup 2021”.

7. Порядок визначення переможців:
7.1. Змагання “BM Indoor Cup 2021” проходять за системою Play-Off з чвертьфіналом,

півфіналом, та двома фінальними батлами за 1-ше та 3-тє місця.
7.2. Чвертьфінальні змагання формуються з пар, що зайняли 1-ше і 8-ме місця, 2-ге і
7-ме місця, 3-є і 6-е місця та 4-те та 5-те місця по результатам “BM Indoor League
20/21”.
7.3. Півфінальні пари формуються з переможців чвертьфінальних змагань.
7.4. Фінальні змагання формуються з переможців півфінальних змагань, батл за третє
місце - з команд, які програли півфінальні змагання.

8. Призові
8.1. В чвертьфінальних та півфінальних змаганнях кожна команда отримує по 4000
гривень на віртуальний депозит, а внесок в банк батлу коштує 3000 гривень.
8.2. В батлі за третє місце кожна з команд отримує по 6000 гривень на віртуальний
депозит, а внесок в банк батлу коштує 4000 гривень.
8.3.В фінальному батлі кожна з команд отримує по 20000 гривень на віртуальний
депозит, а внесок в банк батлу становить 12000 гривень.
8.4. Розподіл призових між членами команд здійснюється на рівні професійних Клубів.

8.5. По результатам “BM Indoor League 20/21” та “BM Indoor Cup 2021”визначаються
найшвидші індивідуальні учасники по кожній з вікових категорій, та встановлюються
призові в розмірі 3000 гривень, 2000 гривень та 1000 гривень за 1-3 тій час відповідно.
Найшвидша пара пейсер+джокер отримують по 3000 гривень призових.

