Київ в очікуванні «Wizz Air Kyiv City Marathon 2016»
5 жовтня у прес-центрі інформаційного агентства «Укрінформ» відбулася прес-конференція
присвячена «Wizz Air Kyiv City Marathon 2016», який заплановано на 9 жовтня.
У прес-конференції взяли участь:
Дмитро Черніцький, генеральний менеджер «Run Ukraine», засновник «Wizz Air Kyiv City
Marathon »;
Людмила Панченко, заступник начальника департаменту молоді та спорту Київської
міської державної адміністрації;
Лідія Таран, телеведуча 1+1, учасниця Київського марафону;
Ірина Гуцал, директор Української Біржі Благодійності;
Гарі Корогодський, фандрайзер, бізнесмен, письменник.
Також на прес-конференції була присутня Софія Жиліна, на лікування якої збирають кошти
учасники забігу 2 км.
Цьогорічний сьомий Київський міжнародний марафон має стати головною біговою подією
року - у заході візьме участь більше 6 100 учасників з 49 країн світу. Найбільше учасників з
Білорусі, Польщі, Німеччини та Литви.
«Впевнений, що цьогорічний захід стане наймасштабнішою біговою подією року, ми зробили
ще один, важливий крок у розвитку Марафону – отримали сертифікат AIMS. У неділю ми
встановимо новий рекорд по кількості учасників - 6100, з них буде 850 марафонців на дистанції
42 км, це рекордна кількість бігунів на марафонській дистанції». - поділився Дмитро Черніцький,
засновник «Wizz Air Kyiv City Marathon 2016»
У програмі марафону заплановано 5 забігів різної дистанції для дорослих: 2, 5, 10, 21,0975 та
42,195 км. Марафонська дистанція пройде в одне коло містом через найвизначніші пам’ятки
архітектури.
Спеціально для дітей передбачені три дистанції: 100 м, 500 м, 1000 м, участь для них
безкоштовна, але попередня реєстрація була обов'язкова.
У порівнянні з минулим роком загальний призовий фонд марафону виріс у два рази і
складає 78 000 грн. Кожен учасник дистанції 21 км та 42 км отримає на фініші медаль.
Цього року траса Київського міжнародного марафону пройшла сертифікацію AIMS та
IAAF. Відтепер результати спортсменів на дистанції
42,195 км та 21,0975 км будуть
враховуватися міжнародною спільнотою, тобто, атлети матимуть змогу встановлювати рекорди
Європи та Світу. Окрім того, показавши гарний час на київських пагорбах можна буде потрапити
на марафони, які потребують від спортсменів кваліфікаційних результатів.
В день марафону захід допомагатимуть організувати близько 603 волонтерів, 341 маршалів
на трасі, медичний супровід складається з 22 реанімаційних бригад, 40 волонтерів Червоного

Хреста, 6 медичних бригад MotoHelp та 16 волонтерів Мальтійського Хреста. На трасі маршруту
організатори розмістять 13 пунктів гідратації.
У рамках «Wizz Air Kyiv City Marathon 2016» відбудеться відразу два благодійних проекти:
благодійний забіг на 2 км “Здійсни мрію” та фандрайзинг марафон. Проект “Здійсни мрію”
реалізується спільно з “1+1 media” та БФ “Крона” та має на меті здійснення мрій хворих дітей.
«Для мене дуже важливим не стільки сума, яку ми збираємо, а яка кількість осіб залучиться до
благодійності. Суму в 287 806 гривень нам допомогло зібрати близько 600 наших друзів. Якщо
минулого разу мені доводилося телефонувати своїм друзям та закликати пожертвувати кошти,
то цього року я нікого не просим. Гроші перераховували самостійно», - поділився Гарик
Корогодский, фандрайзер, бізнесмен та письменник.
Фандрайзинг марафон об’єднав одинадцять фондів: БФ “Серця майбутнього”, МБФ “Кожен
може”, БФ “Відкриті долоні”, МБФ лікаря Бєрсєнєва В.А., ВБФ “Крона”, ВБФ “Соціальне
Партнерство”, ВБФ “Запорука”, ВБО “Даун Синдром”, БФ “Happy Paw”, БФ “Коло”, БФ
“Таблеточки”. Наразі сума зібраних коштів складає 683 551, 27 грн.
“Наш захід всеукраїнських, оскільки ми можете бути не лише присутнім та пробігти, ви
можетк внести свій вклад як фандрайзер чи благодійник. Ми задоволенні, що таким чином
марафон не лише популяризує спорт, але й навчає людей бути залученими у благодійність”, прокоментувала Ірина Гуцал, директор Української Біржі Благодійності.
Очікується на заході і серйозний десант представників вітчизняного шоу-бізнесу: модель
Надя Шаповал, телеведучі Людмила Барбір, Олександр Попов, Валентина Хомайко, Лідія Таран,
Марина Леончук, Соломія Вітвіцька, Анатолій Анатоліч, Марічка Падалко, Мирослава Ульяніна,
шоумен Геннадій Попенко, співачка Ната Жижченко (ONUKA), бізнесмен Гарік Корогодский.
У зв’язку з марафоном рух автотранспорту на маршрутах наймасовішого в Україні бігового
змагання буде обмежено.
8 жовтня:
вул. Хрещатик (з 8:00 до 24:00 перекрито рух від вул. Б.Хмельницького до
Європейської площі);
9 жовтня:
вул. Хрещатик (з 8:00 до 22:00 перекрито рух від вул. Б.Хмельницького до
Європейської площі);
вул. Хрещатик (з 9:00 до 15:00 перекрито рух від Бессарабського ринку до
Європейської площі);
вул. Михайлівська (з 8:00 до 16:00 перекрито рух від вул. Костельної до вул.
Хрещатик);
Петровська алея, Паркова дорога, (з 8:00 до 12:00)
вул. Героїв Крут, вул. Лаврська (з 8:00 до 11:00)

бул. Дружби Народів (з 9:00 до 11:30 у напрямку метро Либідська, до перехрестя з
вул. Велика Васильківська) (з 9:00 до 11:30)
Міст Патона (з 9:00 до 11:30 у напрямку метро Либідська)
вул. Велика Васильківська, (з 9:30 до 12:30)
вул. Шота Руставелі, вул. Еспланадна, вул. Басейна (з 9:30 до 15:00)
Володимирський узвіз, вул. Сагайдачного, Контрактова площа, вул. Хорева (з
09:00 до 13:00)
вул. Нижній Вал (з 09:00 до 13:00)
вул. Глибочицька (до вул. Січових Стрільців), вул. Чорновола (у напрямку до вул.
Січових Стрільців), ву. Златоустівська, вул. Павлівська, вул. В.Винниченка(з 10:00 до
14:00)
вул. Січових Стрільців, вул. Велика Житомирська, вул. Володимирська, вул.
Десятинна, вул. Трьохсвятительська (з 10:00 до 14:00)
бул. Т.Шевченка (до Воздухофлотського мосту), вул. Жилянська (з 10:00 до 15:00)

Звертаємо увагу, що на вищезазначених вулицях буде обмежено рух всіх видів транспорту: в
тому числі громадського та велосипедного.
Тож, заздалегідь продумуйте свій маршрут 8 та 9 жовтня.
Традиційно, в рамках Київського міжнародного марафону відбудеться
виставка SportExpoUa.

п’ята спортивна

Організатор змагання – компанія «Run Ukraine».
Титульний спонсор – WizzAir.
Генеральний спонсор – Adidas
Акредитація журналістів за посиланням: https://goo.gl/forms/3I3dgPBQN4WmqigD2

За додатковою інформацією звертайтеся:
Вікторія Веремієнко
моб.тел: +380 67 995 27 67
email: veremiienko@runukraine.org
Анна Гордійчук
Моб.тeл: +380 97 484 45 16
Email:gordiichuk@runukraine.org

