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РЕГЛАМЕНТ 

 проведення   

Всеукраїнських змаганнь з легкої атлетики «Dnipro ATB Marathon» 

23. 09.2017 року. 

  

Регламент проведення змагань (надалі- Регламент) складено з 

урахуванням: 

 Статутів та Регламентів Міжнародної асоціації легкоатлетичних 

федерацій (надалі - ІААФ), Європейської  асоціації легкої атлетики (надалі - 

ЄАА), Федерації легкої атлетики України (надалі - ФЛАУ); 

 Правил змагань з легкої атлетики, затверджених Конгресом ІААФ 

2015 року.  

1.  Цілі та завдання заходу: 

Всеукраїнський відкриий марафон  «Dnipro ATB Marathon»  (далі - 

Змагання) проводитьься з метою популяризації та пропаганди бігових масових 

заходів в Україні, а також: 

•          популяризації та пропаганди  здорового способу життя 

•          розвитку масового спорту та клубного руху 

•          інтеграції України у світовий марафонський рух 

•         розвитку стратегії мера міста Б.Філатова “Дніпро-спортивна 

столиця України” 

•     інформування, плекання та мотивування української аудиторії, 

допомоги в досягненні нею особистих і спортивних цілей, стимулювання росту 

спортивних досягнень у широких масах населення України 

•     розвитку професійної легкої атлетики в Україні 

2.  Дата, час, місце проведення 

Дата: 23.09. 2017р, м. Дніпро. 

Місце старту: Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 50. (навпроти ТЦ 

«Пасаж») 



Місце фінішу: Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, навпроти площі 

Героїв Майдану. Для дитячих дистанцій (100 м, 500 м, 1000м)  фініш - Дніпро, 

проспект Дмитра Яворницького, 50. (навпроти ТЦ «Пасаж») 

3.   Організація та керівництво проведенням заходу: 

  Загальне керівництво проведенням змагань, безпосередньо 

організацію та проведення змагань забезпечує ГО «Старт Дніпро».  

Захід проводиться під патронатом: 

- ФЛАУ 

- Федерації легкої атлетики м. Дніпро 

- міського голови Бориса Філатова 

- Управління спорту Департаменту гуманітарної політики  

Дніпровської міської ради. 

Контактні телефони: ДИРЕКТОР змагань Ліщинська Світлана 

(098)0640214, registration@startdnipro.com  

Організатор формує  оргкомітет з числа вузькопрофільних фахівців з 

легкої атлетики  та сфер, що стосуються організації спортивного заходу. 

 

            До складу Оргкомітету входять: 

•       Виконавчий директор ГО «Старт Дніпро», керівник проекту 

Ліщинська С.І.; 

•      Президент федерації легкої атлетики м. Дніпро - Філатова М.В. 

 

•  Начальник Управління спорту Департаменту гуманітарної політики 

Дніпровської міської ради - Осипов О.І. 

•   

•        Керівник Змагань –  

•        Головний лікар Змагання - Охрименко Є.А. 

•        Керівник екстреної медичної допомоги -  

 

Оргкомітет відповідає за: 

-   Інформаційне забезпечення учасників; 

-   Залучення коштів для фінансування самих змагань; 

-   Підготовку документів і матеріалів для роботи Мандатної комісії; 

-   Надання призів для вручення переможцям та призерам Змагання; 

-   Забезпечення суддівства; 

-   Оренду приміщень та техінвентарю для проведення змагань; 

-   Організацію заходів безпеки та медичного забезпечення забігу; 

mailto:registration@startdnipro.com?subject=Dipro%20ATB%20Marathon


Відповідальність за підготовку траси, безпеку та  проведення Змагань, за 

дотримання Правил ІААФ, а також за звітність покладається  на Організатора 

змагань, Технічного делегата, Організаційного делегата та Керівника Змагань.  

 Розгляд офіційних протестів і вирішення спірних питань покладається на 

Апеляційне жюрі, розгляд документів і допуск до участі у змаганні покладається 

на Мандатну комісію. 

 

До складу Мандатної комісії входять: 

-   Технічний делегат; 

-   Керівник Змагань; 

-   Головний лікар Змагання; 

-   Головний секретар Змагання. 

Очолює Мандатну комісію  - Технічний делегат.  

 4.   Базові правила проведення Змагання 

Проведення змагань повністю відповідає Технічним правилам 

легкоатлетичних змагань Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій 

(ІААF), Асоціації міжнародних марафонів і дорожніх пробігів (AIMS), 

Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ), Технічному регламенту змагань та 

відповідним рішенням, прийнятим організатором змагань. 

  

4.1.  Базові правила 

Організатор змагань залишає за собою право скасувати змагання (до або під час 

проведення) через форс-мажорні обставини, до яких відносяться пожежа, 

повінь, землетрус або інші стихійні лиха, війни, локальні збройні конфлікти, 

страйки, блокади або інші обставини ( злива, холодна погода  не відноситься до 

форс-мажорних обставин).  

  

Правила та загальні умови - офіційний документ, який діє на правах 

договору між організатором і учасником змагань. 

  

Будь-які пропозиції, поправки і доповнення до цього документу 

приймаються на  електронну пошту організатора змагань: 

registration@startdnipro.com 

Організатор змагань залишає за собою право вносити зміни в програму 

та регламент змагань. 

 Організатор Змагання гарантує проведення змагання за будь-яких 

погодних умов. 

 

5.Безпека та підготовка місць проведення заходу: 



 Безпеку та підготовку місць проведення змагань здійснює ГО «Старт 

Дніпро» відповідно до правил ІААФ та AIMS. 

 Відповідальність за стан здоров’я учасників несуть медичні 

установи , які дали дозвіл спортсменам на участь у змаганнях (не раніше, ніж 6 

місяців до проведення змагань), а також організації, які направляють команди чи 

окремих спортсменів на змагання. 

 Учасники на дистанції 21,0975 км, 42,195 км, естафета 2х21,0975 км 

повинні мати при собі оригінал медичної довідки з печаткою органу, установи, 

підписом і печаткою лікаря, у якій має бути зазначено, що учасник допущений 

до Змагання на обрану ним дистанцію. Рекомендований перелік установ, які 

мають право надавати довідку-допуск на Змагання , викладено у Додатку 1 до 

Регламенту.  

 Для учасників віком від 14  до 15 років ( для дистанції 5 км) та 

учасників віком 15 років (для дистанції 10 км) включно додатково 

(обов’язково) необхідно  мати Згоду батьків (законних представників) на 

участь неповнолітнього учасника у змаганнях в забігах на 5 км або на 10 км 

(додаток 3 або додаток 4  відповідно). 

 Усі зареєстровані учасники самостійно несуть відповідальність 

за власне життя та здоров’я , щодо проведення змагань та підписують 

відповідну заяву. 

УВАГА! 

 У разі відсутності посвідчення особи стартовий номер та пакет 

учасника не видається 

 Медичні документи, що  надані в мандатну комісію , не 

повертаються 

 Ксерокопія медичної довідки приймається лише комісією за умови 

пред’явлення оригіналу 

 Медичні документи повинні бути оформлені не раніше ніж 6 місяців 

до Змагання; 

 На дистанції 21,0975 км, 42,195 км, естафета 2х21,0975 км 

допускаються лише учасники віком від 18 років. Вік учасника визначається 

саном на 31 грудня поточного року на підставі поданих документів 

  

6. Характер заходу: 

 Для учасників, заявлених на дистанції  42,195 км, 21, 0975 км, 10 

км, 5 км, 1,6 км, 1000 м, 500 м, 100 м, індивідуально – змагання особисті. 



 Для учасників, заявлених на естафети 2х21,0975 км та 2х10 

км+2х11,0975 км – змагання командні.   

7. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення 

учасників: 

 Грошові призи, транспортні послуги, нагороджувальна атрибутика 

(медалі, квіти), оренда приміщення для видачі стартових пакетів та інші 

послуги з підготовки та проведення  змагань за рахунок ГО «Старт Дніпро», 

залучення спонсорів та партнерів, а також за рахунок стартових внесків самих 

учасників партнерів. 

8.   Програма заходу 

22 вересня 2017 р 

Видача стартових пакетів для учасників буде проводитись за адресою: 

адреса буде уточнюватись 

 

РОЗКЛАД ЗМАГАНЬ: 

 23 вересня 2017 р 

  

7:00 – відкриття «Марафонського містечка», Площа Героїв Майдану. 

8:00-16:00 – робота камер схову та роздягалень 

8:30 Трансфер учасників естафети  2х10 км+2х11,0975 км ( другий  та 

четвертий  етапи) 

8:40 Загальна олімпійська розминка  

8:50 - відкриття стартового коридору для марафону 42,195 км, естафети 

2*21.097, естафети 2*10+2*11.097, напівмарафону 21,0975 км 

9:00 – старт на дистанції  42,195 км (марафон)- чоловіки та жінки, 

заявлені від територіальних ФЛА 

9:02 – старт на дистанції  42,195 км (марафон) – загальний старт 

(індивідуали та корпоративні команди) 

9:02 Старт забігу естафет 2х10+2х11.0975км 

9:02 Старт забігу естафет 2х21.0975км 

9:02 Старт забігу  21.0975 км (півмарафон) – загальний старт 

(індивідуали та корпоративні команди) 

9:15 – відкриття стартового коридору для 5 км 

9:20 – старт на дистанції 5 км 

10:30 – нагородження переможців на дистанції 5 км 



10:45 – нагородження абсолютних переможців на дистанції 

напівмарафон 

11:50 – нагородження переможців у вікових групах на дистанції 

напівмарафон 

12:10 – відкриття стартового коридору для забігу на 100 м 

12:15 – старт дитячого забігу на 100 метрів 

12:25 – відкриття стартового коридору для забігу на 500 м 

12:30 – старт дитячого забігу на 500 метрів 

12:40 – відкриття стартового коридору для забігу на 1000 м 

12:45 – старт дитячого забігу на 1000 метрів 

13:00 – відкриття стартового коридору на дистанцію 10 км  

13:05 – старт на дистанції 10 км 

13:15 – нагородження переможців дитячих забігів на 100, 500 та 1000 

метрів 

14:00 – нагородження переможців  на дистанції 10 км 

14:20 – нагородження переможців естафети 2*21.097, естафети 

2х10+2*х11.0975 км 

14:25 – нагородження абсолютних переможців серед чоловіків та жінок 

на дистанції марафон 

14:35 – нагородження переможців у вікових групах на дистанції 

марафон 

14:40 – відкриття стартового коридору на дистанції 1609 м (миля 

єдності) 

14:50 – старт на дистанції 1609 метрів 

15:00 – нагородження переможців на дистанції 1609 метрів 

15:00 – закриття траси змагань 

16:00 – закриття марафонського містечка 

9.   Маршрути і траса Змагань 

  

Траса  змагань  для  дистанцій  42.195  км,  естафет 2х21,0975 км та 

2х10 км +2х11,0975 км  прокладена  по  м. Дніпро. Покриття траси: 99% 

асфальт, 1% - бруківка. Загальний перепад збільшення висот - 0 метрів. 

Траса марафону має міжнародний сертифікат AIMS. 

Траса змагань для дистанції 21,0975 км проходить по маршруту 

42,0975 км за відрізком зі старту до 21, 0975 км 

https://drive.google.com/open?id=1ETCUoyvN2xY4SbW81WmFJS810Y4&usp=

sharing 

https://drive.google.com/open?id=1ETCUoyvN2xY4SbW81WmFJS810Y4&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ETCUoyvN2xY4SbW81WmFJS810Y4&usp=sharing




 

 

 

 

 

Старт – пр. Дмитра Яворницького, 50 (біля ТРК «Пасаж») – поворот наліво – 

вул. Володимира Мономаха – поворот направо – пр. Дмитра Яворницького – 

поворот направо  – вул. Мостова (Магазин «1000 дрібниць») – поворот направо – 

пр. Дмитра Яворницького – поворот наліво – вул. Юліуша Словацького – поворот 

наліво Січеславська Набережна – вул. Набережна Заводська (біг по полосі руху 

транспорту ближче до набережної) – за Кайдацьким мостом передача естафети 

2х10 км+2х11,0975 км учаснику другого етапу – поворот наліво (за Кайдацьким 

мостом) – Набережна Заводська (необхідно зайняти полосу протилежну руху 

транспорту ближче до розподільчої лінії)– Січеславська Набережна – поворот 

направо – вул. Юліуша Словацького – поворот направо – пр. Дмитра 

Яворницького – поворот наліво – вул. Мостова – поворот наліво – пр. Дмитра 

Яворницького  – фінішна арка, передача естафети учаснику другого етапу 

2х21,0975 км, передача естафети учаснику третього етапу 2х10 км+2х11,0975 км 

– площа Героїв Майдану – поворот наліво – вул. Михайла Грушевського поворот 

наліво – пр. Дмитра Яворницького – поворот направо – вул. Юліуша Словацького 

– поворот направо – Січеславська Набережна – Набережна Перемоги (біг по 

полосі протилежній руху транспорту ближче до розподільчої лінії) – поворот 

наліво (перед колом на ж/м Перемога – 3) – Набережна Перемоги (біг по полосі 

руху транспорту ближче до набережної)* – передача естафети учаснику 

четвертого етапу 2х10 км+2х11,0975 км в районі аквапарку - Набережна Перемоги 

(біг по полосі руху транспорту ближче до набережної)*- Січеславська Набережна 

– розворот наліво (за вулицею Столярова, 38 км) – Січеславська Набережна – 

розворот направо – вул. Юліуша Словацького  – розворот направо – пр. Дмитра 

Яворницького – розворот наліво – вул. Мостова – розворот наліво – пр. Дмитра 

Яворницького – (фініш 42,2 км) площа Героїв Майдану. 

*на відрізках дистанції Набережна Заводська та Набережна Перемоги 

учасники займають лише смуги   руху транспорту , що знаходяться ближче до  

річки та Набережної. 

 

Траса дистанції 21.0975 км. прокладена  по  м. Дніпро:  

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=cxbbeywrnqahbmwi 

 

Старт – пр. Дмитра Яворницького, 50 (біля ТРК «Пасаж») – поворот наліво – 

вул. Володимира Мономаха – поворот направо – пр. Дмитра Яворницького – 

поворот направо  – вул. Мостова (Магазин «1000 дрібниць») – поворот направо – 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=cxbbeywrnqahbmwi


 

пр. Дмитра Яворницького – поворот наліво – вул. Юліуша Словацького – поворот 

наліво Січеславська Набережна – вул. Набережна Заводська (біг по полосі руху 

транспорту ближче до набережної) – поворот наліво (за Кайдацьким мостом) – 

Набережна Заводська (необхідно зайняти полосу протилежну руху транспорту 

ближче до розподільчої лінії) – Січеславська Набережна – поворот направо – вул. 

Юліуша Словацького – поворот направо – пр. Дмитра Яворницького – поворот 

наліво – вул. Мостова – поворот наліво – пр. Дмитра Яворницького  – фініш,  

площа Героїв Майдану  

*на відрізку дистанції Набережна Заводська учасники займають лише смуги 

руху транспорту , що знаходяться ближче до  річки та Набережної. 

 

 

 

 
 

Траса дистанції 10 км прокладена по м. Дніпро: 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gziglsyuhlcpcbym 

 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gziglsyuhlcpcbym


 

 
 

Старт – пр. Дмитра Яворницького, 50 (біля ТРК «Пасаж») –  поворот направо– 

вул. Юліуша Словацького – поворот направо Січеславська Набережна – поворот 

наліво перед Мерефо-Херсонським мостом – Січеславська Набережна – поворот 

наліво – вул. Юліуша Словацького  – поворот направо – пр. Дмитра Яворницького 

– поворот наліво – вул. Мостова – поворот наліво – пр. Дмитра Яворницького – 

фініш площа Героїв Майдану. 

 

 

Траса дистанції 5 км прокладена по м. Дніпро: 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ookjgzdlhpqjfayp 

Старт – пр. Дмитра Яворницького, 50 (біля ТРК «Пасаж») –  поворот направо– 

вул. Юліуша Словацького – поворот направо Січеславська Набережна – поворот 

наліво навпроти пам’ятника Маргелову (Січеславська Набережна 15а) – 

Січеславська Набережна – розворот наліво – вул. Юліуша Словацького  – 

розворот направо – пр. Дмитра Яворницького – розворот наліво – вул. Мостова – 

розворот наліво – пр. Дмитра Яворницького – фініш площа Героїв Майдану. 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ookjgzdlhpqjfayp


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Траса дистанції Миля Добра (1,609 км) прокладена по м. Дніпро:   

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=uwvwkorbidtnyiqi 

Старт – пр. Дмитра Яворницького, 50 (біля ТРК «Пасаж») –  поворот наліво в сторону 

вул.А.Фарба – поворот наліво - пр. Дмитра Яворницького – фініш площа Героїв 

Майдану 

 
 

 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=uwvwkorbidtnyiqi


 

Дитячі забіги: 

 
1000 метрів 

 https://drive.google.com/open?id=1Hb-TCQgUgSM6b7DuVioi8SljqWg&usp=sharing 

Старт – пр. Дмитра Яворницького, 50 (біля ТРК «Пасаж») –  поворот в зворотньому 

напрямку  за  перехрестям пр.Д.Яворницького та вул. Воскресенської- 

пр.ДмитраЯворницького – пр. Дмитра Яворницького, 50 (біля ТРК «Пасаж»)  

 

 

500 метрів 

https://drive.google.com/open?id=1KRy0OXBxH-pft4JyWt3ShtQ6_MI&usp=sharing 

Старт – пр. Дмитра Яворницького, 50 (біля ТРК «Пасаж») –  поворот в зворотньому 

напрямку за перехрестям пр..Д.Яворницького та вул..Володимира Мономаха –пр. 

Дмитра Яворницького – фініш пр. Дмитра Яворницького, 50 (біля ТРК «Пасаж») 

 

100 метрів  

Старт – пр. Дмитра Яворницького, 52 (біля ЦУМа) –  фініш пр. Дмитра Яворницького, 

50 (біля ТЦ “Пасаж”) 

 

https://drive.google.com/open?id=19gTFTOonyOkpGqJ-o0wU7Kh1yWw&usp=sharing 

https://drive.google.com/open?id=1KRy0OXBxH-pft4JyWt3ShtQ6_MI&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=19gTFTOonyOkpGqJ-o0wU7Kh1yWw&usp=sharing


 

 

10.   Пункти харчування та гідратації 

  

Для маршруту марафон, естафети: 

Пункти гідратації та харчування розміщені на 5, 10, 16.5,  21; 25; 31; 34.5; 37 км і на 

фініші 

Туалети розміщені на 5; 10; 15; 21; 25; 29; 31; 35; 42, старт 

Душ розміщений на 6/15 км; 27/33 км; 23/36 км 

 

Для маршруту напівмарафону: 

Пункти гідратації та харчування розміщені на 5, 10, 16.5 км і на фініші. 

Туалети розміщені на 5; 10; 15; фініш 

Душ розміщений на 6 та 15 км. 

 

Для маршруту 10 кілометрів: 

Пункти гідратації та харчування розміщені на 5км та фінішу 

Туалети розміщені на 5; 10 кілометрах. 

Душ розміщений на 1,5 км 

 

Для маршруту 5 кілометрів: 

Пункти гідратації та харчування розміщені у зоні фінішу. 

Туалети розміщені у зоні старту/фінішу. 

Душ розміщений на 1,5 кілометрі. 

  

 На пунктах доступна вода,  Ізотоніки, яблука, апельсини, медична допомога, 

харчування, туалети, волонтерська допомога. 

11.   Учасники змагань 

 Змагання відкрите для всіх бажаючих відповідного віку, незалежно від 

статі, згідно з вимогами організатора: 

 Чисельний склад команд та кількість учасників  - не обмежений. Допуск до 

Змагань проводиться відповідно до Правил ІААФ. 

 Відповідальність за стан здоров’я учасників несуть медичні установи , які 

дали дозвіл спортсменам на участь у змаганнях (не раніше, ніж 6 місяців до 

проведення змагань), а також організації, які направляють команди чи окремих 

спортсменів на змагання. 



 

У легкоатлетичних дистанціях: 

 У марафоні (42,195км) : індивідуально , учасники віком від 18 років і 

старше; 

 У пів марафоні (21,0975 км) індивідуально , учасники віком від 18 років і 

старше; 

  У естафеті 2х21,0975 км – для учасників віком від 18 років і старше, 

командна із двох учасників; 

 У  естафеті 2х10 км+2х11,0975 км)  - учасники віком від 15 років і старше,  

командна із чотирьох учасників; 

 10 км - учасники віком від 15 років і старше; 

 5 км - учасники віком від 14 років і старше; 

 Миля добра (1,609 км) - учасники віком від 13 років і старше; 

 1 км - учасники віком від 11 років до 15 років включно; 

 500 м - учасники віком від 7 років до 10 років включно; 

 100 м -  учасники віком від 2 років до 6  років включно; 

 Вік учасника визначається станом на 31 грудня поточного року 

 Загальний ліміт учасників на усіх дистанціях – 4000 учасників. 

 

12. Здоров'я 

Кожен учасник змагань добровільно бере участь у змаганнях, визнаючи всі 

ймовірні ризики для власного здоров'я під час і після їх закінчення. 

Кожен учасник змагань бере на себе особисту відповідальність за свій 

фізичний стан і здатність завершити обрану дистанцію змагань. 

Кожен учасник змагань   (зареєстрований на 21.0975 км , 42,195 км, 

естафету 2х21,0975 км) повинен мати медичну довідку (згідно зразку, наведеного 

в додатку 2) та страховку (за бажанням) на час проведення змагань. 

Громадяни іноземних держав зобов’язані надати медичну страховку, яка 

покриває участь у спортивних змаганнях (або страховку від нещасних випадків) 

(для дистанцій 21,0975 км; 42,195 км; естафету 2х21,0975 км). 

 Організатор Змагання не несе відповідальності за фізичні травми, 

ушкодження, погіршення фізичного стану, які учасник Змагання зазнав під час 

проведення Змагання;  

 Організатор Змагання не несе відповідальності за погіршення фізичного 

стану учасника Змагання після проведення Змагання;  



 

 Організатор Змагання не несе відповідальності за будь-які збитки (втрату 

або пошкодження особистих речей), які учасник Змагання поніс під час проведення 

Змагання; 

 Організатор Змагання не несе відповідальності за будь-які збитки, 

пошкодження або іншу шкоду, завдану під час Змагання учасниками або глядачами 

Змагання.  

 

 13.   Реєстрація на Змагання.  

Учасники допускаються до змагань за умови належної і своєчасної 

реєстрації на змагання.  

Реєстрація можлива  в режимі on-line на сайті: https://athletic-

events.com/events 

Електрона реєстрація учасників відкрита до 20 вересня 2018 року 23:59 год. 

або до завершення ліміту учасників на кожну окрему дистанцію. 

Реєстрація в день видачі стартових пакетів проводитись не буде!!! 

Організатор змагань 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 змагань, не підлягає 

поверненню ні за яких обставин, наприклад: якщо учасник змагань не може взяти 

участь у змаганнях, завершити обрану дистанцію, не вкладеться у встановлений 

ліміт часу, а так само, якщо учасник на надав необхідну медичну довідку, якщо він 

дискваліфікований або змагання скасовані через форс-мажорні обставини і т.д. 

Реєстрація учасника анулюється, якщо під час реєстрації ним були надані 

неточні та/або помилкові данні. В разі анулювання реєстрації грошові кошти не 

повертаються. 

Стартовий внесок внесок за реєстрацію  не повертається. 

Перереєстрація на іншого учасника або зміна дистанції – 100 грн з доплатою 

різниці вартості реєстрації на момент зміни.  

 

  

16.   Стартові внески 

Вартість стартового внеску на дистанцію 42,195 км становить: 

з 09.12.2017 по 31.03.2018 – 550 грн 

З 01.04.2018 по 31.06.2018 –850 грн 

З 01.07.2018 по 21.09.2018 – 950 грн 

Вартість стартового внеску на дистанцію 21,0975 км становить: 

https://athletic-events.com/events/346
https://athletic-events.com/events/346


 

з 09.12.2017 по 31.03.2018 – 450 грн 

З 01.04.2018 по 31.06.2018 –750 грн 

З 01.07.2018 по 21.09.2018 – 850 грн 

 

Дитячі забіги  (100 м, 500 м, 1000 м) – безкоштовно. 

У вартість стартового внеску не входить комісія за переказ коштів. 

Оплата стартового внеску учасниками Змагання здійснюється електронним 

платежем на реєстраційній системі https://athletic-events.com/events/ 

17. Повернення стартового внеску 

Повернення грошових коштів, сплачених у рахунок реєстраційного внеску, 

не проводиться згідно з Договором публічної оферти, який приймається  

учасником при реєстрації на захід. 

18.    Особисті дані 

Кожен учасник змагань згоден на використання його особистих даних, фото-, 

відео- або аудіоматеріалів з його участю і без узгодження з ним для реклами заходу 

без будь-якої  компенсації з боку організатора змагань. 

Всі фото- та відеоматеріали змагань, доступні організатору змагань, можуть бути 

використані організатором змагань як допоміжні документи, що підтверджують 

точність результатів змагань і випадки порушення правил змагань. 

  

19. Стартові пакети, отримання стартових пакетів 

 

Видача стартових пакетів буде проводитись  22 вересня 2018 року, з 10-00 до 20-

00 год.  за адресою: буде уточнена не пізніше 1 вересня 2018 

В «стартовий пакет» учасника на дистанції 42.195 км включені: 

- Стартовий номер учасника з іменем (при реєстрації до 5 вересня 2018 р); 

- Електронний чіп для фіксації результату; 

- Футболка фінішера; 

- Медаль фінішера (в разі подолання дистанції та перетину фінішної лінії) 

- рюкзак для речей 

- Карта маршруту; 

- Гід учасника; 

- спеціальні пропозицій від партнерів заходу; 



 

- На фінішу: яблуко, банан, печиво, вода; 

- Магніт з фото після забігу; 

- Онлайн-диплом з результатом; 

- Смс-інформування результату (в разі якщо при реєстрації зазначено актуальний 

номер телефону); 

- Роздягальні і камери схову (роздягальні працюють з 7:00 до 16:00); 

- Пункти харчування та гідратації: 5, 10, 16.5,  21; 25; 31; 34.5; 37 км і на фініші; 

- Підтримка на трасі фан-групами та музикантами. 

 - освіжаючі пункти по трасі; 

- масаж на фінішу 

- безкоштовні відкриті тренування перед марафоном «Втечемо від дивану» за 

участі професійних тренерів; 

- відвідування виставки спортивних товарів DniproSportExpo; 

- участь в Олімпійському уроці в стартовому містечку та знайомство з зірками 

спорту 

- яскраві фото з забігу в електронному вигляді 

В «стартовий пакет» учасника на дистанції 21,0975 км включені: 

- Стартовий номер учасника з іменем (при реєстрації до 05 вересня 2017 р); 

- Електронний чіп для фіксації результату; 

- Медаль фінішера (в разі подолання дистанції та перетину фінішної лінії) 

- рюкзак для оечей; 

- Карта маршруту; 

- Гід учасника; 

- спеціальні пропозицій від партнерів заходу; 

- На фінішу: яблуко, банан, печиво, вода; 

- Магніт з фото після забігу; 

- Онлайн-диплом з результатом; 

- Смс-інформування результату (в разі якщо при реєстрації зазначено актуальний 

номер телефону); 

- Роздягальні і камери схову (роздягальні працюють з 7:00 до 16:00); 

- Пункти харчування та гідратації: 5, 10, 16.5,  21 км і на фініші; 

- масаж на фінішу 

- Підтримка на трасі фан-групами та музикантами. 

 - освіжаючі пункти по трасі; 

-безкоштовні відкриті тренування перед марафоном «Втечемо від дивану» за 

участі професійних тренерів; 

- відвідування виставки спортивних товарів DniproSportExpo; 



 

- участь в Олімпійському уроці в стартовому містечку та знайомство з зірками 

спорту 

- яскраві фото з забігу в електронному вигляді 

 

Учасник повинен отримати стартовий номер  в день видачі стартового пакету. 

Учасники змагань отримують стартові пакети особисто при пред'явленні стартового 

листа та документа, що посвідчує особу. 

Учасник змагань, який не мав можливості взяти участь у змаганнях, може 

отримати стартовий пакет протягом 10 робочих днів після проведення змагань в офісі 

організатора змагань, повідомивши йому на електронну пошту: 

registration@startdnipro.com Або проханням направити стартовий пакет на вказану 

адресу. 

Доставка стартових пакетів здійснюється за рахунок замовника.   

20.   Результати та їх облік 

Захід обслуговується: 

-   Електронною системою хронометражу; 

-   Суддями за допомогою ручного хронометражу лише перших 5 чоловіків та 5 

жінок.  

Оргкомітет Змагання не гарантує отримання особистого результату кожним 

учасником у таких випадках: 

-   Учасник неправильно прикріпив номер; 

-   Учасник втік з чужим номером; 

-   Стартовий номер порваний, зім'ятий і т.п.; 

-   Електронний чіп був розмагнічений, порваний, зім'ятий і т.п.; 

-   Електронний чіп був проколотий або пошкоджений; 

-   Втрати номера. 

Організатори попереджають, що електронна система хронометражу має 

сертифікований відсоток втрат результатів – не більше 3% від загальної кількості 

чипів. 

Під час подолання всієї дистанції стартовий номер повинен бути в такому вигляді, 

в якому він був виданий. Суворо заборонено знімати, закривати і пошкоджувати його 

(підрізати, згинати і т.п.). 

 

Організатор змагань повинен розмістити на сайті попередній протокол змагань не 

пізніше наступного дня після проведення змагань на сайті https://athletic-events.com 

та www.startdnipro.com 

 

mailto:startdnipro@gmail.com
https://athletic-events.com/
http://www.startdnipro.com/


 

 

21.   Ліміт часу 

  

21.1.  В легкоатлетичних забігах ліміт часу становить: 

•   в марафоні (42.195 км) — 6 годин. При цьому встановлено ліміт на проходження 

участків траси: 10 км - 1 година 30 хвилин. 21 км - 3 години. 31 км - 4 години 30 

хвилин. 

•   в напівмарафоні (21.0975 км) — 3 години. 

•   в бігу на 10 км — 1 година 20 хвилин. 

•   в бігу на 5 км — 40 хвилин. 

•   в бігу 1,609  км (Миля єдності) — 20 хвилин. 

•   в бігу на 100м, 500м, 1000 м - відсутній. 

Учасники змагань, які не дотрималися ліміту часу, знімаються з дистанції і можуть 

продовжити рух поза трасою змагань (тротуари, пішохідні доріжки і т.д.), 

дотримуючись ПДР України. 

23. Пільгові категорії 

Безкоштовна реєстрація передбачена для наступних категорій громадян: 

-          учасників бойових дій та учасники  війни, інваліди 1, 2 груп на всі види 

дистанцій 

-          учасників АТО 

-          пенсіонери 

  

Пільгова реєстрація для членів бігових клубів: 

-          для членів бігових клубів діє знижка від 15% від фактичної вартості 

реєстрації на момент сплати, незалежно від кількості учасників.. Знижка 20% 

надається при реєстрації членів клубу від 20 людей. 

  

Пільгова реєстрація передбачена для інших категорій громадян України: 

-          внутрішньо переміщених осіб з зони АТО; 

-          Спеціальна вартість реєстрації: знижка 50% 

- для студентів; 



 

- Спеціальна вартість реєстрації: знижка 50% 

  

 УВАГА: 

Учаснику необхідно оформити індивідуальну заявку, написавши листа на 

registration@startdnipro.com , вказавши в темі «Спеціальна категорія». Під час 

відправлення заявки, потрібно вкласти документи, відповідно до Вашої пільгової 

категорії: копію паспорту, пенсійного посвідчення, посвідчення учасника бойових 

дій, пенсійне посвідчення інваліда, спеціальна довідка від внутрішньо переміщеної 

особи з зони АТО. 

Якщо при реєстрації учасників змагань з'ясовується невідповідність учасника 

заявленої ним спеціальної категорії, реєстрація анулюється без будь-якої компенсації 

з боку організатора  змагань. 

ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНИЙ АБО ПІЛЬГОВИЙ СТАРТОВИЙ ПАКЕТ 

МОЖНА 22 та 23  ВЕРЕСНЯ ПРИ ПРЕД'ЯВЛЕННІ ОРИГІНАЛУ ПОСВІДЧЕННЯ 

УЧАСНИКА ВВВ /АТО, ПОСВІДЧЕННЯ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ ІНВАЛІДНІСТЬ, 

ПЕНСІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ або ДОВІДКИ ПРО ВЗЯТТЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯ  НА 

ОБЛІК, ПОПЕРЕДНЬО ЗАЛИШИВШИ ЗАЯВКУ ЗА АДРЕСОЮ: 

registration@startdnipro.com  

24.   Визначення переможців та призерів 

Визначення переможців та призерів Змагання серед легкоатлетів відбувається за 

фактом приходу відповідно до пункту №165.24 (правила IAAF). 

25.   Нагородження переможців 

Призова сітка визначається організатором у кожній дистанції на розсуд 

організатора. 

Виплата винагороди визначеним призерам забігів здійснюється у готівковий або 

безготівковий спосіб впродовж 30 календарних днів з моменту проведення Змагання. 

Виплата здійснюється на банківський рахунок переможця або в готівкою в офісі 

організатора забігу: м. Дніпро, вул. Героїв Крут, 1/72.  

Виплата грошової винагороди здійснюється лише за умови надання призером 

Організатору оригіналу та копії власних документів: паспорту, індивідуального 

податкового коду. Призер та Організатор підписують відповідний документ, що 

засвідчує факт виплати винагороди. 

  



 

Нагородження учасника призами може бути відкладено за умови, що учасник не 

з'явився на церемонію нагородження.. У цьому випадку приз відправляється поштою 

за рахунок переможця  після звернення переможця до організаторів на адресу, вказану 

учасником. Якщо учасник не звернувся до організаторів за належним йому призом 

протягом 14 днів з моменту проведення змагань, учасник втрачає право на одержання 

такого призу. 

  

Оргкомітет Змагання не несе відповідальність за доставку призів у випадку, якщо 

учасником була вказана некоректна адреса. 

  

Переможці та призери отримують пам'ятні призи від організаторів та спонсорів 

заходу. 

  

 

Всі учасники на дистанції марафон,  напівмарафон, естафет  2х21,0975 км, 2х10 

км+2х11,0975 км,  що фінішували протягом контрольного часу, отримують пам'ятну 

медаль на фініші. 

 

Всі учасники на дистанції марафон, що фінішували протягом контрольного часу, 

отримують пам'ятну футболку  на фініші. 

25.1 Легкоатлетичні дистанції 

 

25.1.1 На дистанції 42.195 км серед учасників, окрім учасників згідно пункту 

22.1.1, нагородження проводиться з 1 по 5 місце серед чоловіків та жінок в 

абсолютній першості. 

Переможці отримують грошову винагороду в залежності від встановленого часу 

на дистанції 

Призова сітка для абсолютних переможців (валюта - гривня): 

 

Чоловіки: 

  

 

Фінішний час 

Місце Швидше 2:28,00  2:36,59-2:28,00 більше ніж за 2:37,00 

1 10 000 8 000 6 000 



 

2 9000  7 000 5000 

3 8 000   6000 4 000 

4 5 000 4 000 2 000 

5 4 000 3 000 1 000 

 

 Жінки: 

 

  

 

Фінішний час 

Місце Швидше 3:00,00  3:14,59-3:00,00 більше ніж за 3:15,00 

1 10 000 8 000 6 000 

2 9000  7 000 5000 

3 8 000   6000 4 000 

4 5 000 4 000 2 000 

5 4 000 3 000 1 000 

 

 

На дистанції 42.195 нагородження проводиться за перемогу в  віковій  категорії з 1 

по 3 місце:  

Чоловіки: 18-39, 40-49, 50-59, 60 і старше 

Жінки: 18-39, 40-49, 50-59, 60 і старше 

 

Вікова 

категорія/місце 

1 місце 2 місце 3 місце 

18-39 1500 1300 900 

40-49 1500 1300 900 

50-59 1500 1300 900 



 

60  і старше 1500 1300 900 

 

 

УВАГА! Розрахунок у віковій групі проводиться по фактичному віку 

учасника станом  на дату проведення заходу! Учасник, який посва призове 

місце в абсолютній категорій не підлягає нагородженню у віковій категорій. 

Переможці та призери також отримують пам’ятні призи. 

Бонус за рекорд траси : 10 000 грн. чоловіку та жінці. Рекорд траси серед 

чоловіків : 2:32:01 , серед жінок - 2:54:00 

 

25.1.3 На дистанції 21, 0975  км нагородження проводиться з 1 по 5 місце серед чоловіків та 

жінок в абсолютній першості. 

Переможці отримують грошову винагороду в залежності від встановленого часу на дистанції 

  

Призова сітка для абсолютних переможців на дистанції 21,0975 км  (валюта - гривня): 

Чоловіки: 

  

 

Фінішний час 

Місце Швидше 1:08,30  1:11,29-1:08,30 більше ніж за 1:11,30 

1 5 000  4 000  3 000  

2 4 000  3 000  2 000 

3 3 000  2 000 1 500 

4 2 000 1 000 800  

5 1 000 800  500  

 

 Жінки: 

  

 

Фінішний час 

Місце Швидше 1:21,00  1:25,59-1:21,00 більше ніж за 1:26,00 

1 5 000  4 000  3 000  



 

2 4 000  3 000  2 000 

3 3 000  2 000 1 500 

4 2 000 1 000 800  

5 1 000 800  500  

 

На дистанції 21, 0975  км передбачено грошовий бонус за перемогу в  віковій  

категорії з 1 по 3 місце:  

Чоловіки: 18-39, 40-49, 50-59, 60 і старше 

Жінки: 18-39, 40-49, 50-59, 60 і старше 

 

Вікова 

категорія/місце 

1 місце 2 місце 3 місце 

18-39 1 000 800  500 

40-49 1 000 800  500 

50-59 1 000 800  500 

60  і старше 1 000 800  500 

 

 

УВАГА! Розрахунок у віковій групі проводиться по фактичному віку 

учасника станом  на дату проведення заходу! Учасник, який посва призове місце 

в абсолютній категорій не підлягає нагородженню у віковій категорій. 

Переможці та призери також отримують пам’ятні призи. 

 

26.   Протести і претензії. Терміни подачі протестів і претензій 

Учасник має право подати протест або претензію, які розглядаються Апеляційним 

жюрі, до складу якого входить: керівник змагань , старший суддя стартово-фінішної 

зони і головний секретар. 

До протестів і претензій можуть належати: 

-   Протести і претензії, що впливають на розподіл призових місць; 

-   Протести і претензії, що стосуються неточності у вимірі часу, за який учасник 

пробіг дистанцію; 



 

-   Протести і претензії, що стосуються дискваліфікації учасника за неспортивну 

поведінку. 

Решта претензій можуть бути проігноровані жюрі в силу їх незначущості (сюди 

відносяться друкарські помилки, некоректні анкетні дані та інше). 

При подачі претензії необхідно вказати наступні дані: прізвище та ім'я (анонімні 

звернення не розглядаються); суть претензії, в чому полягає претензія; підстави для 

претензії (фотографії та відеоматеріал). Дані індивідуальних вимірників часу до 

розгляду не приймаються. 

Претензії та протести приймаються тільки від учасників Змагання або від третіх 

осіб, які є офіційними представниками учасників. 

Термін подачі протестів та претензій, а також спосіб їх подачі: 

 Протести подаються в секретаріат на ім'я керівника  змагань  і розглядається 

апеляційним жюрі  

 Протест приймається лише після сплати суми у розмірі 200 грн. У разі 

задоволення протесту, кошти повертаються. У разі відхилення протесту, кошти не 

повертаються.   

 Протести та претензії, що впливають на розподіл призових місць в 

абсолютній першості, приймаються апеляційним жюрі в письмовій або усній формі 

протягом 30 хвилин з моменту оголошення переможців. 

  Розподіл призових місць після церемонії нагородження може бути 

переглянуто апеляційним жюрі тільки при  виявленні фактів порушення переможцем 

діючих правил, якщо виявлення порушень було неможливо до церемонії 

нагородження. 

 Рішення про перегляд призових місць приймається Директором Змагання. 

 З інших питань учасник має право подати протест або претензію  протягом 

3 (трьох) днів після закінчення заходу. Претензії відправляються на електронну 

адресу registration@startdnipro.com 

Жюрі у строк 24 години, з моменту отримання претензії, готує офіційну відповідь, 

який направляється на електронну адресу, з якої була подана претензія. 

Приймаються претензії виключно тільки ті, які не можуть вплинути на результати 

змагань. 

 

 27.   Дискваліфікація 

Суддівська колегія залишає за собою право дискваліфікувати учасника у разі, 

якщо: 

-   Учасник біг під зареєстрованим номером іншого учасника; 

-   Учасник скоротив дистанцію; 

mailto:registration@startdnipro.com


 

-   Учасник пробіг дистанцію, на яку не був заявлений; 

-   Учасник використовував підручний засіб пересування (велосипед, самокат, 

авто-засіб для пересування та ін.); 

-   Учасник почав забіг до офіційного старту; 

-   Учасник почав забіг після закриття зони старту; 

-   Учасник прибіг до фінішу після закриття зони фінішу; 

-   Учасник почав забіг не з зони старту; 

-   Учасник біг без офіційного номера Змагання; 

-   Учасник проявив неспортивну поведінку. 

 

 

28.   Інформаційні джерела 

 

Детальна інформація про Змагання розміщена на офіційному сайті 

www.startdnipro.com в розділі «Про нас»/Dnipro Atb Marathon 

За інформацію на інших інформаційних  ресурсах  Оргкомітет змагань 

відповідальності   не несе. 

 Додаткову інформацію можна отримати, направивши запит на 

registration@startdnipro.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1. 
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Зразок медичної довідки для допуску на дистанції 21, 0975 км, 42, 195 км, 2х21, 0975 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2  

 

Рекомендований перелік установ, які надають медичні довідки для допуску на Змагання «Dnipro ATB Marathon 

2017»  



 

 

Клініка «Medical Plaza»  офіційним партнером Змагань, яка проводить обстеження учасника та надає медичні  

довідки  згідно зразка. Клініка буде надавати довідки під час видачі сарових пакетів 23 вересня в приміщенні 

організаторів. 

Адреса: пр..Поля,   141, Телефон: 0562 300 003 

 

https://www.google.com.ua/search?q=medical+plaza+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&sa=X&ved=0ahUKEwjW_u2S1NbVAhXH5xoKHbEFA_YQ6BMIqwEwEA
javascript:void(0)
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