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Регламент проведення
«4th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON 2019»
1. Дата, час, місце проведення
Дата: 26.05.2019 р.
Час: 08:00
Місце: м. Дніпро
Місце старту і фінішу: площа Героїв Майдану, пр.-т. Дмитра Яворницького
2. Мета Змагання
«INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON» (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».
Співорганізатором Змагання виступає громадська організація «Старт Дніпро».
Під патронатом:
• Дніпровського міського голови Філатова Б.А.
• Федерації легкої атлетики м. Дніпро
• Управління спорту департаменту гуманітарної політики ДМР.
Організатор формує оргкомітет з числа своїх штатних співробітників, а також із залученням
вузькопрофільних фахівців з різних видів спорту.
До складу Оргкомітету входять:
• Дніпровський міський голова Філатов Б.А. - Голова Оргкомітету;
• Директор Змагання Черніцький Д.Л.;
• Керівник проекту Третьяков І.О.;
• Президент Федерації легкої атлетики Дніпропетровської області та міста Дніпро Філатова
М.В.
• Головний суддя Змагання Гужва С.
• Головний лікар Змагання Охріменко Є. А.
• Менеджер по роботі з атлетами Ліщинська І.А.
4. Програма заходу
25 травня 2019 р.:
10:00 - 20:00 - Видача стартових пакетів для учасників
26 травня 2019 р.:

07:00 - Відкриття «Містечка Змагання», площа Героїв Майдану.
07:00 - 15:00 - Робота камер схову;
07:30 – Руханка для дорослих
07:50 – Відкриття стартового коридору 21,0975 км, естафета 3×5 км +1×6.0975 км.
07:50 – Церемонія відкриття Interpipe Dnipro Half Marathon 2019
08:00 - Старт на дистанції 21.0975 км, естафета 3×5 км +1×6.0975 км.
15:00 - Закриття «Містечка Змагання»
*Програма буде доповнюватись
Прибути на площу Героїв Майдану необхідно за 1 год до Вашого забігу, щоб встигнути
переодягнутися, залишити речі у камері схову, знайти стартовий коридор і провести розминку.
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 громадян України обов’язково мати один з документів:
 Оригінал дійсної медичної довідки на час проведення Змагання з печаткою органу,
установи, підписом і печаткою лікаря, у якій має бути зазначено, що учасник допущений до
Змагання на обрану ним дистанцію (обов’язково тільки для всіх учасників на 21.0975 км).
або
 Для громадян України: страховку від нещасного випадку, яка ОБОВ’ЯЗКОВО покриває
участь у спортивних змаганнях та в якій ОБОВ’ЯЗКОВО вказано клас спорту легка
атлетика.
Для іноземних громадян:
 кожен учасник повинен обов’язково мати страховку від нещасних випадків
(ОБОВ’ЯЗКОВО), яка покриває участь у спортивних змаганнях та вказано клас спорту
легка атлетика.
Усі зареєстровані учасники самостійно несуть відповідальність за власне життя та
здоров’я, щодо проведення змагання та підписують відповідну заяву.
Для учасників віком від 14 до 15-ти років (для дистанції 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 5 км або на
10 км 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!

У разі відсутності посвідчення особи стартовий номер та пакет учасника не видається;

Медичні документи, надані в мандатну комісію, не повертаються;

Ксерокопія медичної довідки або страховки приймається комісією лише за умови
пред'явлення оригіналу;

Медичні документи повинні бути оформлені не раніше, ніж за 6 місяців до Змагання;

На дистанцію 21.0975 км до участі допускаються учасники віком від 18 років. Вік учасника
визначається згідно календарного року на підставі наданих документів.
6. Маршрути і траса
Траса маршруту 21.0975 км
Покриття траси: 100 % - асфальт, 0 % - бруківка;
Загальний перепад збільшення висот - 100 метрів.
Старт і фініш усіх дистанцій проводиться в одному місці.

Загальна кількість кіл – 2

7. Реєстрація на Змагання
Учасники допускаються до Змагання за умови належної і своєчасної реєстрації на Змагання.
Реєстрація можлива в режимі on-line на сайті організатора Змагання
https://interpipe.dniprohalfmarathon.org
Електрона реєстрація учасників відкрита з 04.12.2018 року по 25.05.2019 року (за наявності
вільних місць).
Реєстрація в день проведення забігу проводитись не буде.
Організатор Змагання має право призупинити або повністю закрити реєстрацію без попередження
в разі досягнення ліміту учасників.
Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив заявку та сплатив стартовий внесок.
Реєстраційний внесок, сплачений учасником Змагання, не підлягає поверненню ні за яких
обставин, наприклад: якщо учасник Змагання не може взяти участі у Змаганні, завершити обрану
дистанцію, не вкладеться в установлений ліміт часу, а також якщо учасник дискваліфікований або
Змагання скасовано через форс-мажорні обставини і т.д.
Реєстрація учасника анулюється, якщо під час реєстрації ним були надані неточні та/або
помилкові данні. У разі анулювання реєстрації грошові кошти не повертаються.
Оплачена реєстрація не може бути відмінена і стартовий внесок не повертається.
8. Стартовий внесок
Вартість стартового внеску на дистанцію 21.0975 км становить: 490 грн. для членів ГО та базова
вартість 650 грн. до 13 січня 2019 року;
Вартість стартового внеску на дистанцію 21.0975 км становить: 650 грн. для членів ГО та базова
вартість 815 грн. з 14 січня 2019 року до 14 квітня 2019 року;
Вартість стартового внеску на дистанцію 21.0975 км становить: 800 грн. для членів ГО та базова
вартість 1000 грн. з 15 квітня 2019 року до 19 травня 2019 року;

Вартість стартового внеску на дистанцію 21.0975 км становить: 1100 грн. для членів ГО та базова
вартість 1320 грн. з 20 травня 2019 року до 25 травня 2019 року
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
Видача стартових пакетів відбудеться 25 травня 2019 р.
В «стартовий пакет» учасника на дистанції 21.0975 км включені:
• стартовий номер учасника з іменем (для тих, хто зареєструється до 24 квітня 2019 р.)
• страхування від нещасного випадку, яка покриває участь у спортивних змаганнях на день
старту
• медаль фінішера (медаль видається в разі подолання всієї дистанції в рамках часового
ліміту).
• електронний чіп для реєстрації результату
• рюкзак поліетиленовий
• майка поліетиленова на Старт
• роздягальні і камери схову
• пункти харчування: 5, 10, 15, 18 км і на фініші
• карта маршруту
• гід учасника «Interpipe Dnipro Half Marathon»
• спеціальні пропозиції від наших партнерів
• музична підтримка на трасі
• офіційний браслет заходу
• пакет фінішера: яблуко, банан, вода, освіжаючі пункти по трасі
• відвідування Open Run Day
• відвідування виставки спортивних товарів SportExpoUA 2019
Учасник повинен отримати замовлений товар в дні видачі стартового пакету. У день видачі
стартового пакету право власності на товар переходить до учасника, незалежно від того, з'явився
він чи ні. Якщо він не з’явився, організатори беруть на себе збереження товару протягом одного
календарного місяця з дня забігу. Протягом календарного місяця з дня забігу учасник може або
отримати його безпосередньо від організаторів, або оформити пересилку товару поштою за свій
рахунок. Після закінчення одного календарного місяця з дня забігу з організаторів знімається
будь-яка відповідальність за збереження товару, і вони отримують право утилізувати його в будьякий момент.
Учасники Змагання отримують стартові пакети особисто за умови пред'явлення стартового листа
та документа, що посвідчує особу.
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 естафеті допускаються змішані команди комерційних і некомерційних організацій, що
складаються з 4-х чоловік.
У випадку, якщо організація не може знайти у своєму складі 4 учасники, вона може залучити
добровольців.
У змаганнях з естафетного бігу участь усіх чотирьох членів команди обов'язкова.
Команда вважається зареєстрованою, якщо її представник заповнив заявку, реєстраційну форму і
сплатив стартовий внесок за команду.

Порядок закріплення учасників за етапами естафетного бігу вказується при реєстрації. Порядок
учасників можна змінити до 24 травня 2019 року (включно) на сайті runukraine.org, у особистому
кабінеті.
До уваги учасників:
• Під час естафетного бігу процедура передачі естафети повинна проходити в зоні передачі.
• Кожна команда отримує ОДИН чіп для фіксації часу.
• Чіп кріпиться на ногу і передається на пункті передачі естафети.
• Перший учасник виходить на старт з чіпом на нозі;
• Членам команди не дозволяється змінювати номери;
• Учасники команди в естафеті біжать у порядку, заявленому під час реєстрації;
• Медалі фінішера всіх етапів отримує учасник останнього етапу у разі перетину фінішної
лінії;
• Пакет фінішера (банан, яблуко) кожен учасник отримує на фініші відповідного етапу
Порушення кожного з зазначених вище правил призведе до дискваліфікації всієї команди.
Результатом в естафеті вважається результат на фініші учасника останнього, четвертого етапу
естафети.
Результатом в командному заліку є сума офіційних результатів усіх чотирьох членів команди.
Оплата участі у корпоративній естафеті здійснюється банківським переказом на підставі рахунку,
виставленого організаторами. Документи, що підтверджують оплату, необхідно вислати на адресу
електронної пошти registration@runukraine.org не пізніше, ніж за 10 днів до заходу. Усі питання з
організації корпоративної естафети необхідно направляти на адресу електронної пошти
registration@runukraine.org.
10.1 Для корпоративних команд:
Для компаній можливо кілька варіантів участі:
 Командна участь (будь-яка дистанція та будь-яка кількість учасників);
 Chamber Cup (естафета 3х5 км + 1х6 км)
Chamber Cup:
До участі у естафеті допускаються змішані команди комерційних і некомерційних організацій.
Організація має можливість формувати одну або більше команд в корпоративній естафеті.
Кількість команд від однієї організації – необмежена.
В рамках Chamber Cup відбудеться нагородження команд- переможців, що зайняли 1, 2 і 3 місце..
На стартових номерах учасників Chamber Cup розміщується назва компанії.
Увага!
 Команди Chamber Cup також візьмуть участь в загальному рейтингу серед естафетних
команд.
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)
За результатами буде визначено переможців Security Cup та проведено нагородження серед
чоловіків та жінок, що зайняли 1, 2 і 3 місця.
За результатами буде визначено команду-переможець та проведено нагородження команди за
зайняте 1 місце у даній категорії.
Також учасники команди Security Cup візьмуть участь в загальному рейтингу серед чоловіків та
жінок на дистанції 4.2 км.

З питань умов реєстрації напишіть, будь ласка, лист на адресу електронної пошти
e.seitasanova@runukraine.org
Контактна особа: Сейтасанова Ельвіна +38(067) 569-81-23.
11. Пункти харчування та гідратації
Пункти харчування та гідратації розміщені на 5 км, 10 км, 15 км, 18км і на фініші. На пунктах
доступна вода, медична допомога, харчування, туалети, допомога волонтерів.
12. Нагородження переможців
Дистанція 21.0975 км:
На дистанції 21.0975 км нагородження проводиться з 1 по 5 місце серед чоловіків та жінок в
абсолютній першості.
Офіційним часом для розрахунку загального рейтингу серед чоловіків та жінок вважається
час з моменту вистрілу (Gun Time).
Призова сітка (валюта - гривня):
Місце

Чоловіки

Жінки

1

12000

12000

2

10000

10000

3

6000

6000

4

4000

4000

5

2000

2000

Рекорд траси: 5000 грн. для кожної категорії (чоловіки та жінки). Чоловіки рекорд: 1:05:24.4,
Жінки рекорд траси: 1:14:12.9.
Бонус за встановлення часу: 5000 грн. для кожної категорії (чоловіки та жінки). Чоловіки:
1:04:00, Жінки: 1:13:50.

На дистанції 21.0975 км нагородження проводиться за віковими групами, з 1 по 3 місце.:
Чоловіки: 18-22, 23-29, 30-39, 40-49 50-59, 60-69, 70 і старше
Жінки: 18-22, 23-29, 30-39, 40-49 50-59, 60-69, 70 і старше
Вік учасника визначається на 31 грудня поточного року.
Переможці та призери отримують грошові винагороди та пам'ятні призи.
Вікові групи
чоловіки
жінки
18-22

1 місце 2 місце 3 місце 1 місце 2 місце 3 місце
800
500
800
500
1200
1200

23-29

1200

800

500

1200

800

500

30-39

1200

800

500

1200

800

500

40-49

1200

800

500

1200

800

500

50-59

1200

800

500

1200

800

500

60-69

1200

800

500

1200

800

500

70+

1200

800

500

1200

800

500

Увага:
 переможці у абсолютній першості на дистанції 21,0975 км з 1 по 5 місце жінки та
чоловіки не підлягають нагородженню у вікових групах.
 учасники, які беруть участь в колясках, або застосовують інший механічний засіб під
час подолання дистанції не підлягають нагородженню в абсолюті або у вікових групах
на будь-якій із дистанцій.
Дистанція 4 х 21.0975 км team:
На дистанції 21.0975 км нагородження проводиться з 1 по 3 місце.
6000 грн. – отримує команда, що зайняла 1 місце
4000 грн. – отримує команда, що зайняла 2 місце
2000 грн. – отримує команда, що зайняла 3 місце
Естафета
На дистанції естафета 3х5+1х6,0975, в тому числі Chamber Cup, нагородження проводиться з 1
по 3 місце серед команд в абсолютній першості.
Переможці та призери отримують грошові винагороди та пам'ятні призи.
1 місце – 8000 грн на команду
2 місце - пам'ятний приз
3 місце - пам'ятний приз
Кубок «City cup».
Нагороджуються кубком власники найкращого часу на дистанції 21.0975 км серед
спортсменів, що в анкеті реєстрації вказали своє місто як «Дніпро». Окремо нагороджуються
переможці серед жінок та чоловіків.
Номінація «Наймасовіший біговий клуб».
Нагороджується біговий клуб, який досяг максимальної кількості зареєстрованих учасників
Заходу на будь-які дистанції.

