
Положення про проведення комерційного турніру з командного бігу на 
одну милю Батл Майл (Battle Mile) 

 

1. Організатор командних змагань: Громадська організація «Асоціація командного бігу 

України» 

2. Мета змагань: 

2.1. Популяризація бігового командного руху шляхом залучення широких мас населення та 

професійних спортсменів різних вікових груп. 

2.2. Створення нового бігового формату командних змагань. 

2.3. Об’єднання всіх груп населення, створення почуття єдності та підвищення командного духу 

серед учасників, зростання майстерності та підвищення кваліфікації учасників командних 

змагань. 

2.4. Розвиток легкої атлетики, зокрема бігових дисциплін в Україні. 

2.5. Отримання приємного спілкування, позитивних емоцій, налагодження дружніх стосунків 

між шанувальниками бігу. 

2.6. Вдосконалення особистих результатів учасників, отримання змагального досвіду учасників, 

зміцнення психологічного стану бігунів перед змаганнями більшого масштабу. 

Дата, час та місце проведення 

3.1. День і час проведення змагань: 1 серпня 2020 року о 14:00. 

3.2. Місце старту: м. Київ, стадіон “Піонер”. 

Правила проведення змагань 

4.1. Змагання проводяться відповідно чинних Правил, встановлених ГО «Асоціацію командного 

бігу України» (АКБУ). 

4.2. Змагання проходять по біговій доріжці з колом довжиною в 400 метрів. 

4.3. Дистанція – 1 миля (1609 м 34 см). 

4.4. Характер змагань – командно-особисті. 

4.5. Порядок подолання дистанції. В кожному забігові одночасно стартують по 2 команди, які 

пройшли попереднє жеребкування для розподілу по забігах. 

4.6. 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. 



Допуск до участі у змаганнях 

5.1. До участі в змаганнях допускаються команди клубів асоційованих членів ГО “АКБУ”. 

Діяльність клубів регламентується відповідним положенням. 

5.2. До участі в змаганнях допускаються 8 чоловічих професійних команд, 8 чоловічих 

любительських команд, 4 жіночі професійні команди та 4 жіночі любительські команди. Перелік 

команд, допущених до змагань, формується за принципом черговості. 

5.3. Кожен учасник бере на себе особисту відповідальність за підготовку до змагань та наслідки 

участі у змаганнях. 

5.4. Кожна команда повинна мати однотипну коротку змагальну форму. 

5.5. Лише за відповідності учасників команди встановленим віковим групам та професійного 

статусу вони будуть допущені до змагань. Участь в командних змаганнях приймають 

професійні та любительські чоловічі та жіночі команди. 

 5.6. Любительські команди не можуть комплектуватись учасниками, що змагались на офіційних 

стартах Федерації легкої атлетики України рівня Чемпіонатів України за останні 3 роки, окрім 

мастерс, та які перебувають в штаті збірної команди України з легкої атлетики. Окремо будуть 

встановлені часові ліміти проходження дистанції змагань ГО “АКБУ”, перевищення яких 

спортсменами-любителями буде підставою для дискваліфікації команди. 

5.7. Професійні команди формуються з 6-ти (5-ти спортсменів у змаганнях в приміщенні) 

наступних вікових категорій: U16, U18, U20, U23 та двох дорослих з наступними бажаними 

результатами на 1 милю: 

Категорія Чоловіки Жінки 

U16 4:50 5:30 

U18 4:40 5:20 

U20 4:30 5:10 

U23 4:25 5:00 

Дорослі 4:20 4:55 

10. Клуби мають право заявляти на одні змагання до 4-х команд, по одній в кожній з категорій 

(професійна чоловіча, професійна жіноча, любительська чоловіча, любительська жіноча). 

11. Заявка для участі в чергових змаганнях ГО «АКБУ» Клуб подає не пізніше ніж за 1 

календарний місяць до оголошеної дати змагань у вільній формі з інформацією про перелік 

команд до участі. Перелік учасників команд надається оргкомітету не пізніше ніж за 10 

календарних днів до змагань.  

Учасники змагань 

6.1. Команда складається з 6 спортсменів (5 основних + 1 джокер) 

6.2. Вікові групи учасників професійних команд: U16 (14-15 років включно на день проведення 

змагань), U18 (16-17 років на день проведення змагань), U20 (18-19 років включно на день 



проведення змагань), U23 (20-22 років включно на день проведення змагань), дорослі 

спортсмени (23-35 років включно на день проведення змагань), джокер, який змінює одного з 

учасників своєї команди по дистанції, може відноситись тільки до будь якої вікової категорії. 

Оновлення від 15 липня! Джокери можуть відноситись до будь-якої вікової категорії. 

6.3. Любительські команди формуються без вікових груп. 

Порядок визначення переможців 

7.1. Змагання проводяться в два кола: кваліфікації та фінали (включно з забігом за третє місце). 

У чоловіків за результатами 4-х кваліфікаційних забігів визначаються 4 команди переможниці з 

яких по результатам формуються пари на фінальний забіг та 3-тє, 5-тє та 7-мє місця. У жіночих 

змаганнях команди переможниці кваліфікації змагатимуться в фіналі, команди, що посіли другі 

місця в кваліфікації - змагатимуться в забігу за 3-тє місце.  

7.2. Переможець та призери в особистому заліку визначаються за кращим індивідуальним часом 

подолання повної дистанції. 

7.3. Особистим заліком не може вважатися сумарний час учасника + джокера. 

Обов'язковість пункту 7.4 спростовується.  

Відміна 7.4 Кожен з учасників, які приймають участь у змаганнях враховуючи кваліфікацію, 

фінал і забіг за 3 -тє місце повинні пробігти всю дистанцію в 1 милю щонайменше 1 раз. Тобто 

джокером і заміненим не може одна й та ж людина в кваліфікації та фінальних забігах.  

Нагородження 

8.1. Відповідно до зайнятого місця кожна з команд буде фінансово нагороджена. 

8.2. Учасник, який подолає милю з найкращим часом, буде фінансово нагороджений. 

8.3. Учасники, які матимуть найкращі результати в своїх вікових групах, також будуть 

фінансово нагороджені. 

Сума винагороди учасників командних змагань 

9.1. Професійна чоловіча команда, яка займає перше місце за кращим сумарним результатом, 

отримує 20 000 гривень + Тренер команди переможця отримує 2 000 гривень. 

9.2. Професійна чоловіча команда, яка займає друге місце за другим сумарним результатом, 

отримує 15 000 гривень + Тренер команди отримує 1500 гривень. 

9.3. Професійна чоловіча команда, яка займає третє місце за третім сумарним результатом, 

отримує 10 000 гривень + Тренер команди отримує 1000 гривень 

9.5. Професійні чоловічі команди, що займуть 4 - 8 місця отримують від 2 000 до 1 200 гривень з 

кроком в 200 гривень. 



9,6. Професійна жіноча команда, яка займе перше місце за кращим сумарним результатом, 

отримує 10 000 гривень + Тренер команди переможця отримує 2 000 гривень. 

9.7. Професійна жіноча команда, яка займає друге місце за другим сумарним результатом, 

отримує 8 000 гривень + Тренер команди отримує 1 500 гривень. 

9.8. Професійна жіноча команда, яка займає третє місце за третім сумарним результатом, 

отримує 6 000 гривень + Тренер команди отримує 1 000 гривень 

9.9. Професійна жіноча команда, яка займає четверте місце за четвертим сумарним результатом, 

отримує 2000 гривень 

9.10. Призери любительських змагань отримують 2 000, 1 500, 1 000 відповідно до місць: перше, 

друге, третє. 

9.7. За кращий індивідуальний результат в кожній категорії (U16, U18, U20, U23 дорослі 

спортсмени) в чоловічих та жіночих командах, в забігу на 1 милю, учасник переможець отримує 

винагороду в розмірі 3 000 грн та майку і бейсболку.  За кращий індивідуальний результат 

джокер + спортсмен, якого змінив джокер, винагороду отримують обидва спортсмена по 1 000 

грн. 

АКБУ, яка дозволить  в наступних змаганнях БАТЛ МИЛЯ приймати участь в особистій майці 

лідера змагань на 1 милю в своїй віковій категорії. 

Реєстрація клубів та команд за електронною поштою battlemile@gmail.com 

 


