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Положення   Battle   Mile   Indoor   League   2020-2021   

1.  Період  проведення  Battle  Mile  Indoor  League  2020-2021  (далі  BM  Indoor             
League   20/21):   

20.12.2020   -   13.03.2021   

2.   Мета   проведення   BM   Indoor   League   20/21:   
● 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:   

  

Дата   Місце   Професійні   
команди   

Любительські   
команди   

20   Грудня   2020   м.   Київ,   Манеж,   прт.   Тичини,   18   1   і   2   тур   1   тур   

17   січня   2021   м.   Київ,   Манеж,   прт.   Тичини,   18   3   і   4   тур   2   тур   

14   лютого   2021   м.   Київ,   Манеж,   прт.   Тичини,   18   5   і   6   тур   3   тур   



13   березня   2021   м.   Київ,   Манеж,   прт.   Тичини,   18   7   тур   4-5   тури   

  

5.   Базові   правила   проведення   BM   Indoor   League   20/21:   
● Змагання   проводяться   відповідно   чинних   Правил,   встановлених   ГО   «Батл   Маел   

України»   (БМУ)   за   посиланням    https://battlemile.org/rules/ ;   
● Змагання   проходять   по   біговій   доріжц і   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   ГО   “БМУ”   допускаються   лише   чинні   асоційовані   члени.   
6.2.   Реєстрація   асоційованих   членів   ГО   “БМУ”   проходить   на   сайті    http://battlemile.org    та   
коштує   150   грн   (або   5   Євро),   що   є   рівним   річному   внеску   асоційованого   члена   ГО   “БМУ”.   
6.3.   До   участі   в   змаганнях   “BM   Indoor   League   20/21”   серед   професійних   команд   допускаються   
лише   клуби,   які   отримали   статус   професійних   від    ГО   “БМУ”.   
6.4.   На   змагання   “BM   Indoor   League   20/21”   допущені   наступні   професійні   клуби:   “Київ”,   
“Львів”,   “Дніпро”,   “Донецьк”,   “Харків”,   “Черкаси”,   “Херсон”,   “Одеса”.   

http://battlemile.org/


6.5.   Команди   професійних   клубів   будуть   сформовані   з   чинних   членів   ГО   “БМУ”   на   пізніше   
ніж   1   грудня   2020   року.   
6.6.   Чинні   асоційовані   члени   ГО   “БМУ”,   які   не   увійшли   до   складу   професійного   клубу   (вільні   
агенти)   мають   право   на   участь   в   рейтингових   індивідуальних   змаганнях   з   бігу   на   1   милю,   
забіги   яких   будуть   проводитись   в   дати   командних   змагань.   
6.7.    Результати   показані   на   індивідуальних   рейтингових   змаганнях   з   бігу   на   1   милю   є   
підставою   для   включення   спортсмена   в   професійний   клуб.   
6.8.    Загальна   кількість   спортсменів   в   професійному   клубі   не   може   становити   менше   8   станом   
на   1-ше   грудня,   та   може   бути   розширена   до   12   протягом   змагань   “BM   Indoor   League   20/21”.   
6.8.1.  Для  професійних  клубів  команди  мають  формуватись  з  урахуванням  мінімальної            
вікової  квоти:  U18  -  2  особи  (станом  на  першу  дату  змагань  “BM  Indoor  League  20/21”,                 
учаснику  не  може  бути  повних  18  років);  U20  -  2  особи  (станом  на  першу  дату  змагань  “BM                   
Indoor  League  20/21”  учаснику  має  бути  повних  18  або  19  років);  U23  -  2  особи  (станом  на                   
першу  дату  змагань  “BM  Indoor  League  20/21”,  учаснику  має  бути  повних  20,  21  або  22  років);                  
Senior  -  2  особи  (станом  на  першу  дату  змагань  “BM  Indoor  League  20/21”,  учаснику  має  бути                  
23   повних   роки);   
6.9.   Асоційовані   члени,   які   потрапили   в   склад   професійного   клубу,   вважаються   заграними   за   
даний   клуб,   та   не   можуть   змінювати   клуб   терміном   на   1   рік.     
6.9.   Вільні   агенти,   які   не   здійснили   жодного   старту   протягом   календарного   року   можуть   
звернутись   до   ГО   “БМУ”   щодо   повернення   внеску,   в   такому   разі   їх   членство   буде   
призупинено.   У   випадку   не   звернення,   асоційоване   членство   автоматично   продовжується   на   
календарний   рік.   
6.10.   До   участі   в   любительських   змаганнях   допускаються   чинні   члени   ГО   “БМУ”,   які   
потрапили   в   заявку   від   любительського/аматорського   клуба   або   організації.     
6.10.1.   Для   участі   в   змаганнях   “BM   Indoor   League   20/21”   любительський/аматорський   клуб   
або   організація   має   бути   акредитований/(-а)   ГО   “БМУ”   та   внести   1500   гривень   стартового   
внеску   на   рахунок   ГО.   
6.10.2   Акредитація   аматорських   клубів   здійснюється   на   підставі   звернення   останнього   до   ГО   
“БМУ”.    Перелік   команд,   допущених   до   змагань,   формується   за   принципом   черговості.   
6.10.3.   До   складу   аматорських   клубів   заборонено   заявляти   учасників,   які   мали   виступи   на   
змаганнях   рівня   ЧУ   та   вище   ГО   “Легка   атлетика   України”   в   останні   3   роки,   окрім   змагань   по   
категорії   Мастерс.   Також   встановлюється   граничний   час   для   представників   аматорських   
клубів   на   подолання   милі   -   4:40   для   чоловіків   та   5:10   для   жінок.   
6.10.4.   Вікові   категорії   для   любительських   змагань   відсутні.   
6.10.5.   На   змаганнях   команда   має   бути   одягнена   в   однакову/однотипну   форму.     
6.10.6.   Подача   заявки   акредитованим   клубом   здійснюється   не   пізніше   ніж   за   10   днів   до   дати   
змагань.   
6.11.   Участь   чинних   членів   ГО   “БМУ”   в   індивідуальному   рейтинговому   змаганні   на   1   милю   є   
безкоштовною.   

  
7 .    Порядок   визначення   переможців:   
7.1.   Змагання   серед   професійних   клубів   проводиться   в   7   турів,   що   дозволяє   провести   бігові   
батли   між   усіма   командами.   
7.2.   В   перші   три   змагальні   дні,   відповідно   до   календаря   змагань,   буде   проведено   по   два   тури,   
в   четвертий   змагальний   день   буде   проведено   заключний   7-й   тур    “BM   Indoor   League   20/21”.   



7.3.    Відповідно   до   результатів   7-ми   турів   буде   сформована   турнірна   таблиця,   в   якій   перемогу   
здобуває   команда   з   найбільшою   кількістю   перемог.   
7.4.   У   випадку   однакової   кількості   перемог,   вищу   сходинку   займає   команда   яка   в   своєму   
активі   має   перемогу   над   командою,   яка   набрала   таку   ж   кількість   перемог.   
7.5.   Порядок   визначення   переможців   серед   аматорських   колективів   має   такий   же   механізм.   
7.6.   Жеребкування   змагальних   пар   кожного   з   турів   “BM   Indoor   League   20/21”   буде   проведено   
ГО   “БМУ”   не   пізніше   ніж   10   грудня   2020   року   та   оприлюднено   на   офіційному   сайті   
організації.     
  

8.   Призові   
  

Професійні   команди :   
8.1.   На   початку   змагань   “BM   Indoor   League   20/21”   кожній   професійній   команді   зараховується   
30   000   гривень   на   віртуальний   рахунок.   
8.1.2.   Перед   кожним   біговим   батлом   кожна   з   команд   вносить   по   3000   гривень   з   віртуального   
рахунку   в   банк   батлу,   таким   чином   переможець   батлу   забирає   банк,   який   зараховується   на   
віртуальний   рахунок   команди.   Таким   чином,   команда,   що   програє   батл   втрачає   3000   гривень   з   
власного   рахунку,   а   команда   переможниця   поповнює   рахунок   на   цю   ж   суму.   
8.1.3.   Після   7-ми   турів   змагань   “BM   Indoor   League   20/21”   підраховується   сума   виграшу   
кожної   з   команд   та   виплачуються   призові.   Призові   виплачуються   в   кінці   Ліги   “BM   Indoor   
League   20/21”   професійним   Клубам.   
8.1.4.   Розподіл   призових   між   членами   команд   здійснюється   на   рівні   професійних   Клубів.   
8.2.   За   кожен   з   перших   трьох   змагальних   днів,   відповідно   до   календаря,   визначаються   
найшвидші   індивідуальні   учасники   по   кожній   з   вікових   категорій,   та   встановлюються   призові   
в   розмірі   1500   гривень,   1000   гривень   та   500   гривень   за   1-3   тій   час   відповідно.   Найшвидша   
пара   пейсер+джокер   отримують   по   1500   гривень   призових.     
  

Любительські   команди:   
8.3.   Призовий   фонд   аматорських   змагань   складає   суму   стартових   внесків   та   розподіляється   між   
переможцями   наступним   чином:     
1-ше   місце   55%,     
2-ге   місце   30%   
3-тє   місце   15%.   
8.3.1.   Найшвидший   та   найшвидша   учасники   аматорських   змагань   в   рамках    “BM   Indoor   League   
20/21”    отримують   по   1000   гривень   призових.     
  

Рейтингові   Змагання:   
8.4.   Призові   за   індивідуальні   результати   можуть   бути   надані   лише   учасникам   клубів,   які   були   показані   
в   командних   забігах,   результати   індивідуальних   рейтингових   змагань   з   бігу   на   милю   не   є   підставою   
для   отримання   призових.   

  
9.   Прикінцеві   положення   
Результати   професійних   команд    “BM   Indoor   League   20/21”   є   підставою   для   участі   команд   в   
змаганнях   “Battle   Mile   Indoor   Cup   2021”,   які   відбудуться   13-14   Березня,   та   є   логічним   
завершенням   зимової   серії   змагань   Battle   Mile   від   ГО   “Батл   Маел   Україна”   


