
 

 
 

Затверджую 
Директор ГО «Бігова Україна» 

 
_______________ 
Черніцький Д.Л. 

 
Регламент проведення 

«11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON ONLINE 2020» 

1. Дата, час, місце проведення 
Дата: 31.10-01.11.2020 р. 

2. Мета Змагання 
«11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON ONLINE 2020» (далі – Змагання) проводиться з метою              
популяризації та пропаганди бігових масових заходів в Україні, а також: 

• популяризації та пропаганди здорового способу життя; 
• розвитку масового спорту; 
• інтеграції України у світовий біговий марафонський рух; 
• інформування, плекання та мотивування української аудиторії, допомоги в досягненні нею           

особистих і спортивних цілей, стимулювання росту спортивних досягнень у широких масах           
населення України. 

3. Організатори, патронат, спонсори 
Організатором Змагання виступає громадська організація «Бігова Україна». 
Під патронатом: 

• Федерації легкої атлетики м. Києва; 
• Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). 

Організатор формує оргкомітет з числа своїх штатних співробітників, а також із залученням            
вузькопрофільних фахівців з різних видів спорту. 
 
До складу Оргкомітету входять: 

• Директор Змагання Черніцький Д.Л.; 
• Керівник проекту Третьяков І.О.; 
• Президент Федерації легкої атлетики міста Києва Грінюк В.Р.; 
• Головний суддя Змагання Павлось Р. М.; 

 

4. Програма заходу 
Реєстрація на подію закривається 12 жовтня (за наявності вільних слотів). 
12 жовтня відкривається “пізня реєстрація”.  
Період “пізньої реєстрації”: 12 жовтня - 29 жовтня. 
 
Стартові пакети надсилаються “Новою поштою” в період з 20 жовтня по 23 жовтня. 
Стартові пакети “пізньої реєстрації” надсилаються “Новою поштою” в період з 24 листопада по 27 
листопада. 
Учасники, що зареєструвались на слоти “пізньої реєстрації” отримають свої стартові  через 21 
день після дня Забігу.  
 

5. Умови допуску до Змагання 
Допуск учасників до Змагання здійснюється за наявності документів, що надаються при отриманні            
стартового пакета учасника: 

● Роздрукований та підписаний стартовий лист (стартовий лист доступний в особистому 
кабінеті або у поштовій скриньці після успішної оплати); 



● Посвідчення особи, що підтверджує вік учасника (обов’язково для усіх учасників); 
● Документ, що дає право учаснику на безкоштовну участь у Змаганні або на отримання 

пільги на оплату стартового внеску. 

Для учасників віком 13 років (для дистанцій 4.2км та 5 км) та учасників віком 15 років (для                 
дистанції 10 км) включно додатково (обов’язково) мати Згоду батьків (законних          
представників) на участь неповнолітнього учасника у змаганнях в забігах на 4.2км, 5км,            
10км або естафета (Додаток 2 або Додаток 3 відповідно). 
Усі зареєстровані учасники самостійно несуть відповідальність за власне життя та здоров'я,           
щодо проведення змагання та підписують відповідну заяву. 

Увага! 
● На дистанціях 42.195км та 21.0975 км до участі допускаються учасники віком від 18             
років. Вік учасника визначається згідно Правил змагань ГО “Бігової України”. 

6. Маршрути і траса 
Трасу для забігу учасник обирає самостійно. 
 

7. Реєстрація на Змагання та отримання стартового пакету 
Учасники допускаються до Змагання за умови належної і своєчасної реєстрації на Змагання. 
Реєстрація можлива в режимі on-line на сайті організатора Змагання http://kyivhalfmarathon.org/ 
Електронна реєстрація учасників відкрита з 14.07.2020 року по 12.10.2020 року (при           
наявності вільних слотів). 
Електронна реєстрація на слоти “пізньої реєстрації” відкрита з 12.10.2020 року по 29.10.2020            
року (при наявності вільних слотів). 
 
Організатор Змагання має право призупинити або повністю закрити реєстрацію без попередження           
в разі досягнення ліміту учасників. 
Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив заявку. 
Реєстрація учасника анулюється, якщо під час реєстрації ним були надані неточні та/або            
помилкові дані.  
Стартовий пакет для “командних забігів” надсилається Капітану команди. Капітан визначається по           
місцю в списку учасників. Він займає вищу позицію. 
 

8. Стартовий внесок для індивідуальних реєстрацій 
Вартість стартового внеску на дистанцію 42.195 км становить 480 грн. для членів ГО та базова               
вартість 580 грн.; 
 
Вартість стартового внеску на дистанцію 21.0975 км становить 480 грн. для членів ГО та базова               
вартість 580 грн.; 
 
Вартість стартового внеску на дистанцію 10 км становить 480 грн. для членів ГО та базова               
вартість 580 грн.; 
 
Вартість стартового внеску на дистанцію команда 4х10 км становить 1920 грн. для членів ГО та               
базова вартість 2320 грн.; 
 
Вартість стартового внеску на дистанцію 4.2 км становить 480 грн. для членів ГО та базова               
вартість 580 грн.; 
 
Вартість стартового внеску на дистанцію Nordic Walk 4.2 км становить 480 грн. для членів ГО та                
базова вартість 580 грн.; 
 



Вартість стартового внеску на дистанцію команда 4х21.0975 км становить 1920 грн. для членів ГО              
та базова вартість 2320 грн.; 
 
Вартість стартового внеску на дистанцію команда 2х21.0975 км становить 960 грн. для членів ГО              
та базова вартість 1160 грн. 
 
 
У вартість стартового внеску не включена комісія за переказ грошових коштів. 
Оплата стартового внеску учасниками Змагання здійснюється електронним платежем на сайті          
організатора runukraine.org. 

9. Стартові пакети, отримання стартових пакетів 
Стартові пакети надсилаються за допомогою сервісу компанії “Нова пошта” на відділення вказане 
у особистому кабінеті учасника. 
 
В «стартовий пакет» учасника на дистанції 42.195 км включені: 

● Іменний стартовий номер учасника (для тих, хто зареєструється до 12 жовтня 2020 р.); 
● Медаль фінішера; 
● Ваучер Wizz Air номіналом 20 євро  ; 
● електронний гід учасника «11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON ONLINE 2020» ; 
● Офіційний браслет заходу; 
● Рюкзак поліетиленовий; 
● Онлайн-диплом з результатом; 
● програма підготовки (у особистому кабінеті); 

В «стартовий пакет» учасника на дистанції 21.0975 км включені: 
● Іменний стартовий номер учасника (для тих, хто зареєструється до 12 жовтня 2020 р.); 
● Медаль фінішера; 
● Ваучер Wizz Air номіналом 20 євро  ; 
● електронний гід учасника «11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON ONLINE 2020» ; 
● Офіційний браслет заходу; 
● Рюкзак поліетиленовий; 
● Онлайн-диплом з результатом; 
● програма підготовки (у особистому кабінеті); 

 

В «стартовий пакет» учасників естафети 2х21.0975 км включені: 
● Іменний стартовий номер учасника (для тих, хто зареєструється до 12 жовтня 2020 р.) - 2 

шт.; 
● Медаль фінішера - 2 шт.; 
● Ваучер Wizz Air номіналом 20 євро - 2 шт. ; 
● електронний гід учасника «11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON ONLINE 2020»; 
● Офіційний браслет заходу - 2 шт.; 
● Рюкзак поліетиленовий - 2 шт.; 
● Онлайн-диплом з результатом; 
● програма підготовки (у особистому кабінеті); 

 

В «стартовий пакет» учасника на дистанції 10 км включені: 
● Іменний стартовий номер учасника (для тих, хто зареєструється до 12 жовтня 2020 р.); 
● Медаль фінішера; 
● Ваучер Wizz Air номіналом 20 євро  ; 
● електронний гід учасника «11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON ONLINE 2020»; 
● Офіційний браслет заходу; 
● Рюкзак поліетиленовий; 
● Онлайн-диплом з результатом; 



● програма підготовки (у особистому кабінеті); 
 

В «стартовий пакет» учасника на дистанції 4.2 км, Security Cup включені: 
● Іменний стартовий номер учасника (для тих, хто зареєструється до 12 жовтня 2020 р.); 
● Медаль фінішера; 
● Ваучер Wizz Air номіналом 20 євро  ; 
● електронний гід учасника «11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON ONLINE 2020» ; 
● Офіційний браслет заходу; 
● Рюкзак поліетиленовий; 
● Онлайн-диплом з результатом; 
● програма підготовки (у особистому кабінеті); 

 
 
Учасник Змагання, який не мав можливості взяти участь у Змаганні, може отримати стартовий             
пакет протягом 30 календарних днів після проведення Змагання в офісі організатора Змагання,            
повідомивши йому на електронну пошту: registration@runukraine.org, або залишити прохання         
надіслати стартовий пакет на вказану адресу. 
Доставка стартових пакетів здійснюється за рахунок замовника. За можливості організатор          
залучає партнерів для надання безкоштовної доставки. 

10. Командні змагання (команди та естафети) легкоатлетів 
До участі у командному забігу допускаються змішані команди комерційних і некомерційних           
організацій, що складаються з 4-х чоловік. Участь команди в іншій кількості учасників            
призведе до автоматичної дискваліфікації. 
У випадку, якщо організація не може знайти у своєму складі 4 учасники, вона може залучити               
добровольців. 
 
Команда вважається зареєстрованою, якщо її представник заповнив заявку, реєстраційну форму і           
сплатив стартовий внесок за команду. 
 
 
10.1 Для корпоративних команд: 
Для компаній можливо кілька варіантів участі: 

● Командна участь (будь-яка дистанція та будь-яка кількість учасників); 
 

 
Security Cup – 4,2 км: 
До участі долучаються команди комерційних і некомерційних організацій (сфера діяльності -           
громадська безпека): 

● участь безкоштовна 
● максимальна кількість учасників в команді – 4 особи; 
● максимальна кількість команд від однієї некомерційної організації – 3 команди; 
● загальна кількість учасників  складає 48 чоловік (12 команд) 

 
 
З питань умов реєстрації напишіть, будь ласка, лист на адресу електронної пошти            
registration@runukraine.org 
Контактна особа - Беліченко Любов - +380674074013. 

11. Пункти харчування та гідратації 
Рекомендуємо учасникам спланувати маршрут таким чином, щоб доступ до води був кожні 5 км.  
 

12. Нагородження переможців 
 



Не відбувається. 


