
ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення міжнародного спортивно-громадського заходу 

«ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ПІВМАРАФОН ПОШТАРЯ ФЕДОРА ФЕКЕТИ» 
 

ДАТА, ЧАС, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 
Дата: 26.05.2019  
Час: 09:00 - 13:00 
Місце старту: м. Ужгород, площа Жупанатська 
Місце фінішу: м. Перечин, площа Народна 
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Положення про міжнародний спортивно-громадський захід «Перечинський      
Півмарафон поштаря Федора Фекети» (далі - Положення) розроблене з         
урахуванням нормативних документів Федерації легкої атлетики України та        
міжнародних легкоатлетичних організацій. Дане Положення регламентує      
порядок та місце проведення заходу, умови участі в змаганнях, підведення          
підсумків змагань та нагородження переможців.  
 
МЕТА ТА ЦІЛІ 
Міжнародний спортивно-громадський захід «Перечинський Півмарафон     
поштаря Федора Фекети» (далі - ППФФ) проводиться з метою:  

▪ пропаганди та поширення засад здорового способу життя; 
▪ залучення людей різного віку до занять бігом;  
▪ створення умов для проявів спортивних здібностей; 
▪ розвиток та популяризація оздоровчого бігу та витривалості; 
▪ розвиток масового спорту;  
▪ підвищення іміджу міста Ужгород та міста Перечин; 
▪ налагодження міжміських та міжнародних зв’язків.  

 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ППФФ  
Організацію, загальне керівництво, контроль підготовки і проведення ППФФ        
здійснює Оргкомітет створений ГО “Ужгородський біговий клуб”,       
Перечинською міською радою та Закарпатським обласним відділенням       
Національного олімпійського комітету України. Відповідальність за підготовку       
та проведення змагань покладається на Організаційний комітет ППФФ.  
Співголови Оргкомітету: 

▪ Погоріляк Іван - Перечинський міський голова;  
▪ Барник Михайло – засновник ППФФ; 
▪ Микола Машіка -  голова ГО “Ужгородський біговий клуб”; 
▪ Шандор Федір - професор УжНУ; 
▪ Риляк Іван - голова Закарпатського обласного відділення       

Національного олімпійського комітету України; 
▪ Коломієць Анатолій - голова Федерації легкої атлетики Закарпатської        

області;  
▪ Буткевич Геннадій - викладач МДУ;  
▪ Плеханов Анатолій - суддя з легкої атлетики. 



Змагання фінансуються за рахунок організаторів заходу, Перечинської міської        
ради, спонсорських коштів, стартових внесків та коштів партнерів змагань.         
Витрати на рекламну кампанію і висвітлення проведення та результатів ППФФ,          
забезпечення роботи волонтерів, обладнання місць проведення змагань,       
транспортні послуги, медичне забезпечення, технічне обслуговування заходів       
з підготовки та проведення ППФФ здійснюються організаторами, спонсорами        
та партнерами ППФФ.  
 
ПРОГРАМА ЗАХОДУ 
25.05.2019 
13:00-18:00 - видача стартових пакетів у стартовій зоні ППФФ (м. Ужгород,           
площа Жупанатська). 
26.05.2019 
07:30-08:30 - додаткова видача стартових пакетів виключно для учасників з          
інших місту у стартовій зоні ППФФ (м. Ужгород, площа Жупанатська);  
08:30 - урочисте відкриття заходу (м. Ужгород, площа Жупанатська);  
09:00 - старт на дистанцію 22,195 км та естафети (м. Ужгород, площа            
Жупанатська; допускаються учасники віком від 18 років);  
12:00 - старт на дистанцію 5 км (м. Перечин, площа Народна, біля пам’ятника             
листоноші Федора Фекети; допускаються учасники віком від 16 років); 
з 12:00 до 13:00 - нагородження переможців (м. Перечин, площа Народна, біля            
пам’ятника листоноші Федора Фекети).  
 
МАРШРУТ І ТРАСА 
Основна дистанція ППФФ становить 22,195 км та з’єднує міста Ужгород і           
Перечин. Для команди естафети (2 учасника) дистанція розділена на частини          
12,2 км та 10 км і повністю збігається з основним маршрутом ППФФ. 
Покриття траси: асфальт, грунтове узбіччя. 
Карту маршруту та перепад висот траси можна подивитись на сайті:          
perechyn-halfmarathon.com 
СТАРТ - м .Ужгород, площа Жупанатська - вул. Підгірна - вул. Берчені –  
вул. Тімірязєва - Автошлях Е58 – поворот на Автошлях Н13 - с. Невицьке –  
с. Кам’яниця - м. Перечин - вул. Ужгородська - площа Народна, біля пам’ятника             
Федора Фекети – ФІНІШ 
Маршрут ППФФ пролягатиме вздовж Автошляху Е58. Рух транспортних        
засобів під час проведення ППФФ буде обмежено частково у зонах старту та            
фінішу. Маршрут буде забезпечено пунктами гідратації. 
Дистанція 5 км пролягатиме вулицями м. Перечин. 
 
УМОВИ УЧАСТІ В ППФФ 
Допуск учасників до ППФФ проходить за наявності документів, що надаються          
при отриманні стартового пакета учасника: 

▪ роздрукований та підписаний особисто Лист-згода (форма додається до        
цього Положення); 

▪ посвідчення особи, що підтверджує вік учасника; 
▪ документ, що дає право учаснику на пільгову участь у ППФФ; 



Для громадян України обов’язково мати один з документів:  
▪ оригінал дійсної медичної довідки на час проведення ППФФ з печаткою          

органу, установи, підписом і печаткою лікаря, у якій має бути зазначено,           
що учасник допущений до ППФФ  

або 
▪ 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, яка покриває участь у спортивних змаганнях та в якій          
ОБОВ’ЯЗКОВО вказано клас спорту - легка атлетика.  

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 повинні бути оформлені не раніше, ніж за 6 місяців           
до часу проведення ППФФ; 

▪ На дистанцію ППФФ допускаються учасники віком від 18* років. Вік          
учасника визначається на дату проведення ППФФ на підставі наданих         
документів. 

 
РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ  
Учасники допускаються до Змагань за умови належної і своєчасної реєстрації          
на Змагання. Реєстрація можлива on-line на веб-сайті партнера ППФФ:         
runstyle.net. Додаткова інформація на офіційному сайті      
perechyn-halfmarathon.com  
Електронна реєстрація учасників відкрита з 11.03.2019 року. Електронна        
реєстрація закривається о 12:00, 24 травня або при досягненні ліміту          
учасників. 
Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив заявку та сплатив         
стартовий внесок. 
Організатор Змагань залишає за собою право призупинити або повністю         
закрити реєстрацію без попередження в разі досягнення ліміту учасників. 
 
СТАРТОВИЙ ВНЕСОК 

Вартість стартового внеску відповідно дистанції та крайні дати сплати 

Дистанція 
Дата 

11.03 - 31.03 01.04 - 30.04 01.05 - 24.05 
22,195 км 250 грн. 300 грн. 350 грн. 
Естафета (2 уч.) 500 грн. 600 грн. 700 грн. 
Стартовий внесок для учасників дистанції 5 км - 200 грн. 
Участь у дитячих забігах безкоштовна. 

http://runstyle.net/


Реєстраційний внесок, сплачений учасником ППФФ, не підлягає поверненню ні         
за яких обставин, наприклад: якщо учасник не може взяти участь у ППФФ,            
завершити обрану дистанцію, не вкладається в установлений ліміт часу, а          
також, якщо учасник дискваліфікований або ППФФ скасовано через        
форс-мажорні обставини і т.д.  
Реєстрація учасника анулюється, якщо під час реєстрації ним були надані          
неточні та/або помилкові дані. У разі анулювання реєстрації грошові кошти не           
повертаються. Оплачена реєстрація не може бути відмінена і стартовий         
внесок не повертається. 
Пільгова реєстрація передбачена для наступних категорій громадян: 

▪ Учасників бойових дій та учасників АТО; 
▪ Інвалідів 1, 2 та 3 груп; 
▪ Внутрішньо переміщених осіб з зони АТО;  
▪ Пенсіонерів (жінок віком від 55 років та чоловіків віком від 60 років). 

 
ВИДАЧА СТАРТОВИХ ПАКЕТІВ  
Видача стартових пакетів відбуватиметься 25 травня 2019 року (13:00-18:00) у          
стартовій зоні ППФФ (м.Ужгород, площа Жупанатська). 
Додаткова видача стартових пакетів буде відбуватися 26 травня 2019 року          
(07:30-08:30) виключно для учасників з інших місту у стартовій зоні ППФФ. 
До стартових пакетів входять:  

▪ стартовий номер учасника; 
▪ чіп для реєстрації результату; 
▪ буклет-карта ППФФ; 
▪ доставка особистих речей до фінішу; 
▪ пункти гідратації;  
▪ харчування (частування баношем) та вода на фініші; 
▪ оригінальна медаль фінішера (медаль видається в разі подолання всієї         

дистанції). 
 
ЛІМІТ ЧАСУ 
Ліміт часу становить 3 години. 
Учасники ППФФ, які не дотримались ліміту часу, знімаються з дистанції. 
 
НАГОРОДЖЕННЯ 
Нагородження переможців ППФФ відбуватиметься на фініші, в місті Перечин,         
відповідно до програми заходів ППФФ.  
Нагородження проводиться з 1 по 3 місце в абсолютній категорії основної           
дистанції. Переможці отримують кубки ППФФ та грошові призи. 
Призовий фонд в гривнях розподіляється таким чином:  
 Чоловіки Жінки 

1 місце 2 місце 3 місце 1 місце 2 місце 3 місце 

Абсолютна  
категорія  основної 

дистанції  

2000 1500 1000 2000 1500 1000 



Нагородження призами буде проводитись також для учасників естафети        
(абсолют), 5 км (чол., жін.) та за віковими групами основного забігу, з 1 по 3               
місце. 
Вікові групи: 
чоловіки: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+; 
жінки: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+. 
 
Розрахунок у віковій групі проводиться за фактичним віком учасника на дату           
проведення ППФФ. 
За відсутності в будь-якій категорії хоча б 4-х учасників, категорія може бути            
об’єднана з суміжною категорією. 
 
Увага! 
Учасник основної дистанції ППФФ, який був нагороджений в абсолютній         
першості, не може бути нагороджений за призове місце у своїй віковій групі. 
 
Всі учасники, які фінішували протягом визначеного ліміту часу,        
нагороджуються оригінальною медаллю ППФФ.  
Переможцям та учасникам ППФФ можуть вручатися інші призи від спонсорів          
та партнерів.  
 
РЕЄСТРАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  
Визначення переможців та призерів Змагання серед легкоатлетів       
відбувається за фактом приходу відповідно до пункту №165.24 (правила IAAF). 
Захід обслуговується: 

- електронною системою хронометражу; 
- суддями за допомогою ручного хронометражу. 

Організатори попереджають, що електронна система хронометражу має       
сертифікований відсоток втрат результатів – не більше 3% від загальної          
кількості чіпів. 
Організатори ППФФ не гарантують отримання особистого результату кожним        
учасником у таких випадках: 

- учасник неправильно прикріпив номер; 
- учасник стартував з чужим номером; 
- стартовий номер порваний, зім'ятий і т.п.; 
- електронний чіп був розмагнічений, порваний, зім'ятий і т.п.; 
- стартовий номер втрачено. 

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.). 
Учасники ППФФ можуть оскаржити попередні результати протягом 3        
календарних днів після публікації попередніх результатів ППФФ. 
По закінченню цього терміну попередні результати Змагань (зі змінами, за          
потреби) вважаються остаточними. 
 



Результати забігів та ППФФ реєструються суддями ППФФ та відображаються         
на сайті perechyn-halfmarathon.com після складання протоколу змагань та        
вирішення всіх моментів, по яких може виникати спір.  
 
ДИТЯЧІ ЗМАГАННЯ 
Дитячі змагання проходять в м. Перечин. 
Старт на всі дитячі забіги відбудеться після нагородження переможців та          
призерів ППФФ. Початок заплановано після 12:00. 
Відзначення переможців у дитячих змаганнях відбудеться після їх        
завершення.  
 
Дистанції 1500 м / 1000 м / 300 м 
1500 м - хлопці 12-14 років (2005-2007 рр.) та 1000 м - дівчата 12-15 років               
(2004-2007 рр.). Змагання відбудуться на стадіоні школи-інтернат. 
300 м - учасники до семи років. Змагання відбудуться в центральній частині            
Перечина (пл. Народна). 
 
Реєстрація відбудеться в день стартів, на місці проведення. 
 
Окремо визначаються переможці серед хлопців та дівчат.  
Переможці нагороджуються медалями та призами. 
 
Для учасників дитячих змагань ОБОВ’ЯЗКОВО мати Згоду батьків чи їх          
законних представників на участь неповнолітнього учасника в змаганнях.  
Усі зареєстровані учасники самостійно несуть відповідальність за власне        
життя та здоров'я. 
 
БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ППФФ  
Забезпечення безпеки та підготовка місць проведення ППФФ здійснюються        
організаторами змагань із залученням відповідних органів державної влади.        
Учасники несуть особисту відповідальність за своє фізичне здоров’я і за          
медичний контроль стану свого здоров’я. Організатори ППФФ, спонсори та         
партнери не несуть відповідальності за фізичні травми, ушкодження,        
матеріальні та нематеріальні збитки, які учасник поніс до, під час або після            
проведення змагань.  
ППФФ проводиться за будь-яких погодних умов.  
 
 


