Положення
Фестивалю «Ultra Extreme Fest 2020»
Організатори: МОМГО «Перлина»
Загальна організація:
Організатор здійснює підготовку траси, необхідні умови для гостей,
спортсменів, суддів та глядачів, здійснює медичне та протипожежне
забезпечення, офіційне відкриття й закриття, нагородження переможців.
Мета підфестивалю: Популяризація та розвиток екстримального спорту в
Україні, підвищення рівня майстерності спортсменів, пропаганда
здорового способу життя та активного відпочинку, ознайомлення
учасників і гостей з прекрасною природою Півдня України.
Місце проведення: с.Трихати, Миколаївської області
Дата проведення: 22 серпня 2020 року
До участі допускаютья:








Команди з велотріалу;
Команди з кайтсерфінгу;
Команди з мотоспорту;
Команди з велоспорту;
Команди з водного спорту;
Скаутські організації;
Комнанди графіті та інші види екстримальних напрямків.
Порядок проведення підфестивалю

Ultra Extreme Fest проходить на різних локаціях за різними напрямками
та нормами безпеки.
Локація 1 – майданчик для велоспортсменів
Програма:
-

Показові виступи учасників
Велошоу;
Веломарафон;
Майстер-класи;
Нагородження учасників.

Норми безпеки:
- Спеціальна огорожа території для показових виступів та шоу;
- Спеціальний таймінг згідно з кількістю учасників та спільної
програми підфестивалю;
- Засоби дезінфекції та санітарні зони поряд з локацією.
Оцінювання:
- Всі учасники оцінюються членами журі підфестивалю
нагороджуються дипломами згідно отриманих номінацій.
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Локація 2 – локація водногоспорту
Програма:
- Показові виступи кайтсерферів;
- Майстер класи на байдарках та каноє;
- Нагородження учасників.
Норми безпеки:
- Спеціальна огорожа території для показових виступів та шоу;
- Спеціальний таймінг згідно з кількостю учасників та спільної
програми підфестивалю;
- Засоби дезінфекції та санітарні зони поряд з локацією.
Оцінювання:
- Всі учасники оцінюються членами журі фестивалю
нагороджуються дипломами згідно отриманих номінацій.
Локація 3 – локація мотоспорту (22 серпня)
Програма:
- Показові виступи учасників мотоспортсменів;
- Майстер-класи від мотоспортсменів;
- Нагородження учасників.
Норми безпеки:
- Спеціальна огорожа території для показових виступів та шоу;
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- Спеціальний таймінг згідно з кількістю учасників та спільної
програми підфестивалю;
- Засоби дезінфекції та санітарні зони поряд з локацією.
Оцінювання:
- Всі учасники оцінюються членами журі підфестивалю
нагороджуються дипломами згідно отриманих номінацій.
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Локація 4 – графіті стіна (тільки 22 серпня)
Програма:
- Показові малюнки від учасників;
- Майстер-класи;
- Нагородження учасників.
Норми безпеки:
- Спеціальний таймінг згідно з кількістю учасників та спільної
програми підфестивалю
- Засоби дезінфекції та санітарні зони поряд з локацією
Оцінювання:
- Всі учасники оцінюються членами журі підфестивалю, у даному
напрямку, всі нагороджуються дипломами згідно отриманих
номінацій.
Умови проведення підфестивалю
 Учасники Фестивалю, до початку його проведення, ознайомлюються
з порядком і правилами його проведення, видами і формами
морального і матеріального заохочення.
 Учасники Фестивалю повинні дотримуватись вимог його
проведення, норм техніки безпеки, виконувати рішення журі та
дотримуватися карантинних норм безпеки, в рамках боротьби з
COVID 19, згідно з правилами Міністерства охорони здоров’я та
нормативними актами.
Правила проведення підфестивалю

 До участі допускаються транспортні засоби будь-якого типу.
Транспорт повинен перебувати в справному технічному стані.
Відповідальність за технічний стан транспорту несе власник
(учасник) .Спортивні номери організатор видає спортсменам під час
реєстрації;
 Для мото та вело гонок! На трасі будуть присутні мото маршали.
Кожен з них буде фіксувати правильність проходження траси,
надавати необхідну допомогу учасникам, відзначати можливі
випадки не спортивної поведінки і звичайно стежити за безпекою;
 При подачі протесту: за рішенням суддівської колегії учасник, який
не виконує вимоги підфестивалю, виключається з заліку (при
підтвердженні суддів на дистанції, що зафіксували цей інцидент або
письмовому підтвердженні учасника, що рухався позаду і бачив цей
інцидент).
Терміни подачі заявки:
Подати заявку Ви можете до 10 серпня 2020 року.
Перш ніж потрапити у фестиваль треба:
• Заповнити анкету на сайті https://trykhatyfest.com.ua/
Відповідальні за реалізацію фестивалю.
• Коняєва Євгенія Михайлівна, голова МОМГО «Перлина»
• Нерода Андрій Віталійович, директор «M-Star Production»
Організації відповідальні за реалізацію фестивалю:
• ГО «Перлина»

