
Положення змагань Lviv Ultra Trail 

Дата, час, місце проведення змагання 

Місце: місто Львів, Україна 
Дати: 10-11 травня 2019 

Місце старту: м. Львів пл. Ринок, 1.  
Місце фінішу: Центральна алея Регіонального ландшафтного парку «Знесіння», м. Львів, 

вул. Чернеча Гора, 1 

Мета змагань 

Змагання проводиться з метою популяризації та пропаганди бігу в природних умовах на 
відкритій місцевості в Україні, а також: 

- популяризації та пропаганди здорового способу життя; 
- розвитку масового спорту; 

- підвищення екологічної свідомості та відповідального ставлення до навколишнього 
середовища 

- інтеграції України у світову трейл спільноту; 
- інформування, плекання та мотивування української аудиторії, допомоги в досягненні 

нею особистих і спортивних цілей, стимулювання росту спортивних досягнень у широких 
масах населення України, отримання кваліфікаційних балів ITRA та змагання UTMB 

Організатор змагань 
Організатором Змагання виступає громадська організація "Львівський трейловий клуб" 

в партнерстві з Львівською міською радою під патронатом Міжнародної асоціації 
трейлового бігу (ITRA) 

Програма змагань 
Програма змагань буде розміщена згодом після угодженнями з відповідними службами 

міста 



Дистанції змагань 
Lviv Ultra Trail включає в себе 4 дистанції: 

- 70 км VLT "Velykyy lis trail", перепад висот 2400 м, контрольний час 14 годин, 3 бали 

ITRA; 
- 42 км LTM "Lviv trail marathon", перепад висот 1256 м, контрольний час 7 годин, 2 бали 

ITRA; 
- 22 км CST "Chortovi skeli trail", перепад висот 700 м, контрольний час 4 години, 1 бал 

ITRA; 
-  7км WZT "Wysokyy zamok trail", перепад висот 180 м, контрольний час 1,5 години. 

Старт дистанцій 70 км VLT, 42 км LTM, 22 км CST, 7 км WZT - 11 травня 2019 о 8:00. 

Реєстрація 
Реєстрація на дистанції проводиться на сайті lvivultratrail.com з 1 грудня 2018 року до 10 

травня 2019 включно). 
Останній день реєстрації на сайті – 10.05.2019 

Для перереєстрації на іншу особу необхідно повідомити про це організаторів за ел. 
поштою lvivultratrail@gmail.com 

Для перереєстрації на іншу дистанцію необхідно повідомити про це організаторів за ел. 
поштою lvivultratrail@gmail.com і доплатити різницю вартості реєстрацій. При 

перереєстрації на меншу дистанцію учаснику повертається різниця вартості реєстрацій 
(за вирахуванням комісії банків і платіжних систем) при повідомленні до 1.05.2019 

включно. При повідомленні після 1.05.2019 різниця у вартості реєстрацій не 
повертається. У разі відмови від участі в змаганні і повідомлення про це організаторів до 

1.05.2019 включно, учаснику повертається вся сума реєстраційного внеску за 
вирахуванням комісії банків і платіжних систем. При повідомленні після 1.05.2019 

реєстраційний внесок не повертається. 

http://lvivultratrail.com
mailto:lvivultratrail@gmail.com
mailto:lvivultratrail@gmail.com


Стартові пакети 

Видача стартових пакетів проводиться за програмою забігу. При отриманні стартового 

пакета учасник повинен мати при собі заповнений бланк "Угоди про звільнення від 
відповідальності" з власним підписом та документ, що засвідчує особу. Підписом в "Угоді 

про звільнення від відповідальності" учасник підтверджує згоду з усіма пунктами угоди і 
регламенту. Учасник не може відмовитися від частини стартового пакету з метою 

зменшення його вартості. 
До складу стартового пакету входить: 

- стартовий номер; 
- їжа і напої на пунктах харчування; 

- харчування після забігу; 
- медаль фінішера; 

- футболка фінішера 
- матеріали від партнерів і спонсорів; 

- страхування; 
- фотографії з забігу. 

У вартість реєстрації входить медаль. Якщо учасник не зміг подолати дистанцію в рамках 
контрольного часу, зійшов з дистанції, то медаль йому не надається. 



Вимоги до учасників 
На момент старту учаснику повинно виповнитися 18 років. Стартовий номер повинен 

бути закріплений на верхньому одязі або рюкзаку таким чином, щоб його було видно 
повністю та стрічки чіпової системи не перекривались іншими елементами одягу чи 

спорядження. 
Учасники не заперечують, що їх особисті дані (прізвище, ім'я, дата народження та стать) 

будуть публічно оприлюднені в переліках учасників та в протоколах з результатами, а 
фото та відеоматеріали з їх зображеннями можуть бути використані організаторами для 

поширення інформації про змагання в будь-яких ЗМІ. Участь у будь-якому із забігів 
пов'язана з ризиком отримання травм різного ступеню тяжкості, від самих легких, до 

таких, що призводять до часткової недієздатності або навіть смерті. Усвідомлюючи це, 
всю відповідальність за подібні випадки учасники беруть на себе і зобов'язуються при 

найменших підозрах виникнення подібних ситуацій відразу припиняти участь у забігу. Усі 
учасники мають звертати увагу на травми інших учасників змагань і зобов'язані 

допомагати тим, хто потребує допомоги та повідомляти організаторів про такі ситуації. 

Правила проходження дистанції 

Учасники повинні слідувати визначеним організаторами маршрутом відповідно до 
маркування та / або GPS-треком дистанції. 

Успішним вважається завершення дистанції до закінчення контрольного часу. Учасник, 
що не вклався в ліміт часу на контрольному пункті чи на фініші, отримує статус DNF (не 

фінішував). 
На дистанції учасник має право приймати допомогу тільки від інших учасників. 

На дистанції стороння допомога (транспорт, їжа, напої, фізична або технічна допомога 
третіх осіб) заборонена. 

На пунктах харчування дозволена допомога третіх осіб при передачі учаснику їжі і 
напоїв. Професійна допомога команди, тренера, доктора, масажиста заборонені. 

Супроводжувати учасника по дистанції для "моральної підтримки" дозволено короткий 
час — максимум 100 метрів. 



Дозволено використовувати трекінгові палки. Якщо учасник використовує трекінгові 
палки, він повинен нести їх від початку до кінця забігу. 

Усі учасники на маршруті пов'язані правилами чесної гри та абсолютною забороною на 
втручання в маркування маршруту і руйнування природи. 

Для забезпечння цих правил на трасі будуть розміщенні маршали, які слідкуватимуть за 
дотриманням цих правил. 

Штрафи 
Штрафи за відсутність обов'язкового спорядження вказані на сторінці Обов'язкове 

спорядження. Порушення Допомога людини, яка не бере участі в забігу (за межами 
пунктів харчування) — від 10 хвилин до дискваліфікації (при наявності 2 або більше 

порушень) 
Зрізання дистанції — від 30 хвилин до дискваліфікації (при наявності 2 або більше 

порушень) 
Ненадання допомоги іншому учаснику — 1 година 

Якщо учасник використовував трекінгові палки, але ніс їх не всю дистанцію — 
дискваліфікація 

Розкидування сміття на дистанції — Від 1 год до дискваліфікації (при наявності 2 або 
більше порушень) 

Маркування траси 
Траса маркується фарбою, стрічкою 

Схід з дистанції 
Учасник, який вирішив зійти з дистанції, повинен негайно повідомити про це 

організаторів телефоном, який розміщенний на стартовому номері та/або волонтерів на 
пункті харчування та/або маршала. 

Учасники повинні, наскільки це можливо, сходити з дистанції на пунктах харчування. 
Найбільш придатні для цього КП  Лисиничі джерело, Туберкульозний диспансер, Медова 

печера. 



Учасники, які зійшли на пунктах харчування, будуть забезпечені першою медичною 
допомогою, їжею і теплом. 

Організатори не гарантують доставку учасника, що зійшов, до фінішу та камери схову. В 
вище наведених КП можна скористатись громадським транспортом до місця старту чи 

фінішу. 

Нагородження 

На всіх дистанціях нагороджуються переможці та призери в абсолютній заліку: троє 
чоловіків і троє жінок. 

На всіх дистанціях дипломами нагороджуються переможці та призери у клубному заліку 
(окремо для чоловіків та жінок). На кожній дистанції у залік йдуть 3 кращих часа, 

показаних членами клубів. Для потрапляння у залік клуб повинен мати не менше 3 
фінішерів на дистанції. 

Зміни маршруту, часу старту і скасування забігів 
Організатори залишають за собою право відміняти забіги, змінювати дистанції забігів, 

змінювати час старту через несприятливі природні умови, що несуть загрозу безпеці 
учасників та іншими форc-мажорними обаставинами, згідно із законодавчими та іншими 

нормативними актами України. В подібних випадках сума реєстраційного внеску та будь-
яких інших витрат на участь у змаганні учасникам не компенсується. 

Зміни в положенні 
Організатори залишають за собою право змінювати діючий регламент в будь-який час з 

метою забезпечення найбільш ефективної організації змагань. 
В разі ключових змін або доповнень, учасники фестивалю будуть додатково 

поінформовані повідомленням на електрону адресу, що була вказана при реєстрації. 


