Рейтингова миля – індивідуальні віддалені онлайн змагання з бігу на 1 милю.
Організатором змагань є ГО «Асоціація командного бігу України».

Ціль змагань: популяризація бігу на середніх дистанціях та визначення поточного рівня
готовності бігунів для формування команд на змагання з командного бігу «Battle Mile», що
відбудуться 27 червня 2020 року.
До участі в змаганнях допускаються всі громадяни України старші 12 років за умови
дотримання дійсних карантинних обмежень.
Формат змагань
Змагання проходять індивідуально.
Кожен зареєстрований учасник в зручний час на стадіоні (з 400-т метровим колом) 30-31 травня
долає індивідуально дистанцію в 1 милю (1609 метрів).
Реєстрація триває від дати оприлюднення даної інформації і до 23:59 29 травня за посиланням
https://forms.gle/tq2SQ9S7ri9FPecP8
Підтвердженням результату є безпосередньо результат (з точністю до десятих) та відео зйомка
всього бігу (без скорочення та/або пришвидчення відтворення), яка і виступає в ролі
хронометража, та може бути знятою будь якою особою. Додатковим підтвердженням результату
може бути посилання трек (Strava, Garmin, Endomondo та інші) з індивідуального gps трекера
спортсмена.
Результати та відео подаються на електронну скриньку battlemile@gmail.com з обов'язковим
вказанням ПІБ спортсмена та ПІБ хронометриста. Також учасник має опублікувати результат та
відео на особистих сторінках в соціальних мережах в довільній формі з хештегом #battlemile, та
активним посиланням на паблік Battle Mile у відповідній соціальній мережі. Відео бігу не має
містити прискорення або скорочення.
Автори трьох найцікавіших креативних відео забігів будуть нагороджені грошовими призами:
1200 грн, 800 грн та 600 грн відповідно.
Нагородження
По результатам змагань буде визначено 3 найшвидших спортсменів серед чоловіків та жінок, які
отримають грошову винагороду у розмірі 3000 грн, 2000 грн та 1000 грн відповідно.
Спортсмени по віковим категоріям U16 (на момент проведення змагань атлет не досягнув
повних 16-ти років), U18 (повні 16 та 17 років), U20 (повні 18 та 19 років), U23 (повні 20-22
роки) та дорослі (до 35 років), які покажуть найкращі результати отримають грошові
винагороди в розмірі 1000 грн, 800 грн та 500 грн за 1-3 місця відповідно. Переможці також
отримають пам’ятні футболки.

Найкращі результати серед мастерс у вікових категоріях 35-44 років, 45-54 років, 55-64 років, 65
років та старше буде премійовано сумою 300 грн.
Нагородження буде здійснюватись у випадку виконання всіх вище перелічених умов.
Організаційний комітет лишає за собою право дискваліфіковувати результат у випадку
наявності ознак шахрайства (невідповідність стадіона, історичні результати спортсмена та інше)
Оприлюднення результатів буде здійснено протягом першого робочого тижня після проведення
змагань.
По результатам змагань буде сформований національний рейтинг з бігу на 1 милю по версії ГО
«Асоціація командного бігу України»
У разі виникнення запитань пишіть на електронну скриньку battlemile@gmail.com, або у Viber
за телефоном +38 097 127 89 53.

