
 
 

Кремінь трейл 2019 
Регламент 

 
 

 
Організатори трейлу: молодіжна громадська організація, туристичний клуб 

“Карабінчик” м. Радивилів, громадська організація “Команда Терен”   



I. Дата та місце проведення Кремінь трейлу 
 

1. Дата: 13.10.2019 
2. Місце проведення: м.Кременець  
3. Дистанції Кремінь Трейлу пролягають у Національному природному парку        

"Кременецькі гори". 
 

II. Детальна інформація про Кремінь Трейл (далі - Трейл) 
 

2.1. Трейл проводиться з метою: 
- популяризація і пропаганда здорового способу життя; 
- залучення населення до різновидів активного відпочинку; 
- презентація туристичних об'єктів Кременеччини; 
- розвиток трейлового бігу; 
- розширення дружніх зв'язків між спортсменами, клубами, організаціями; 
- підвищення змагального духу серед любителів бігу. 
 

2.2. Унікальність Трейлу: 
- для починаючих трейл ранерів; 
- пробіжка унікальними туристичними місцями Кременеччини (понад сім       
об'єктів); 

- технічна складова дистанції (ділянки дистанцій “Воловиця”, “Сім чудес” та         
“Медобори” пролягає у жолобі санної траси = 947 м., траверсними стежками,           
стежками по гірських хребтах, спуск по сходах трампліного комплексу = 237           
сходинок); 

- жеребкування на командну авантюру - лотерея по трьох дистанціях (за          
бажання). Мета - обмін досвідом та формування стратегії для перемоги у           
окремому заліку; 

- рейтинг областей - за версією Кремінь Трейлу 
 
2.3. Дистанції трейлу 

- Воловиця ≈ 10К, набір м., КЧ - 2,5 год. 
- Сім чудес ≈ 20К, набір м., КЧ -5 год. 
- Медобори ≈ 45К, набір м., КЧ - 8 год. (див. п 6.12) 
- дитячі забіги: 

а. ≈ 100м. до 6 років 
б. ≈ 500м. І група 7-9 років, ІІ група 10-13 років 



III. Програма Кремінь трейлу 
 
12 жовтня 2019 (субота) 

14:00 - 20:00 - видача стартових пакетів (місце буде повідомлено          
додатково) 
19:00 - презентація дистанції, кавовечір (місце буде повідомлено        
додатково) 

13 жовтня 2019 (неділя) 
07:20 - 10:00 - видача стартових пакетів, здача речей у камери схову 
09:20 - 09:30 - передстартовий брифінг 
09:30 - 09:45 - лотерея 
09:45 - 09:50 - спільне фотографування 
09:50 - 10:20 - старт дитячих забігів 
10:20 - 10:30 - розминка 
10:30 - старт дистанцій 10К, 20К, 45К 
13:00 - закінчення контрольного часу на дистанції 10К 
13:30 - нагородження переможців на дистанції 10К 
13:50 - нагородження переможців на дистанції  20К 
15:30 - закінчення контрольного часу на дистанції 20К 
16:00 - нагородження переможців на дистанції 45К 
18:30 - закінчення контрольного часу на дистанції 45К 
19:00 - закриття трейлу 

 
IV. Реєстрація 
 
4.1 Реєстрація на дистанції проводиться на сайті https://runstyle.net/ (до 06 жовтня           
2019 р. включно) і в стартовому містечку (12-13.10.2019) 
4.2 Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив заявку та сплатив          
стартовий внесок. 
4.3. Кількість місць на дистанціях лімітована: 

“Воловиця” - 70 місць 
“Сім чудес” - 100 місць 
“Медобори” - 50 місць  

 4.4. Знижки на реєстрацію у розмірі 10% мають право: 
- учасники бойових дій; 
- студенти; 
- жителі м. Кременець; 
- учасники, які старші 50 років; 

https://runstyle.net/


- учасники з інвалідністю 2-3-ї групи. 
Щоб скористатися знижкою при реєстрації, необхідно повідомити про це         
організаторів та надіслати копії документів за ел. поштою        
info@kremintrail.com.ua 
4.5. Вартість реєстрації (гривні) 
 

Період “Воловиця” “Сім чудес” “Медобори” 

з 01.05.2019 по 30.06.2019 150 200 250 

з 01.07.2019 по 31.08.2019 200 250 300 

з 01.09.2019 по 06.10.2019 250 300 350 

12.10.2019 
у стартовому містечку 
(номер без імені) 

300 350 400 

 
● соціальна складова: 5% реєстраційного внеску, кожного учасника,       

організатори спрямовують на допомогу діяльності бази олімпійської       
підготовки із стрибків на лижаха з трампліна “Кременець” та         
навчально-спортивна база з санного спорту “Кременець”. 

 
4.6. Звертаємо Вашу увагу: 

- для перереєстрації на іншого учасника, необхідно повідомити про це         
організаторів за ел. поштою info@kremintrail.com.ua 

- для перереєстрації на іншу дистанцію необхідно повідомити про це         
організаторів за ел. поштою info@kremintrail.com.ua 

а. при перереєстрації на меншу дистанцію учаснику не повертається різниця          
вартості реєстрації  

б. при перереєстрації на більшу дистанцію потрібно доплатити різницю         
вартості (різниця визначається періодом (див. таблицю) коли надійшло        
повідомлення). 

- у випадку відмови від участі у трейлі і повідомленні про це організаторів за              
ел. поштою info@kremintrail.com.ua до 30.06.2019 включно, учаснику       
повертається вартість реєстрації (з урахуванням комісії банку і платіжних         
систем). При повідомленні після 30.06.2019 вартість не повертається. 

 



V. Стартовий пакет 
 

УВАГА! При отриманні стартового пакету, учасник зобов’язаний мати при         
собі: “Угоду про звільнення від відповідальності” із власним підписом та          
документ, що засвідчує особу. 
 
Вміст стартового пакету (“Воловиця”, “Сім чудес”, “Медобори”): 

- стартовий номер учасника; 
- користування роздягальнею; 
- користування камерою схову: 
- корисні сувеніри від організаторів;  
- матеріали від спонсорів; 
- напої та їжа на пунктах харчування; 
- напої та їжа на фініш після забігу; 
- фотографії. 

 
Увага!!! У стартовий пакет учасника НЕ ВХОДИТЬ медаль фінішера. ЇЇ          

можна замовити додатково, вартість ≈ 150 грн. Замовлення медалі до 1 вересня            
2019 року.  

Якщо учасник замовив медаль, але не зміг подолати дистанцію свого          
забігу в межах встановленого контрольного часу, то медаль фінішера йому не           
надається і плата за неї не компенсується. 

 
VI. Вимоги до учасників 
 
6.1 На момент старту учаснику повинно виповнитися 18 років. 
6.2 При отриманні стартового пакету, учасник зобов'язаний мати при собі          
“Угоду про звільнення від відповідальності” із власним підписом, документ що          
засвідчує особу. 
6.3 Підписом в Угоді учасник підтверджує згоду з усіма пунктами Угоди та            
регламенту. 
6.4 Стартовий номер повинен бути закріплений на верхньому одязі, СПЕРЕДУ,          
таким чином, щоб його було повністю видно. 
6.5 Учасники не заперечують, що їхні особисті дані (прізвище, ім'я, дата           
народження, стать, місто, клуб) будуть публічно оприлюднені у списках         
учасників забігу, фінішних протоколах. Фото/відео матеріали з учасниками        
можуть бути використані організаторами з метою поширення інформації про         
Трейл. 



6.6 Компенсація з боку організаторів, за використання даних, не відбувається. 
6.7 Участь у Трейлі пов'язана з ризиком отримати травми різного ступеня           
важкості, які призводять до часткової непрацездатності або навіть смерті.         
Усвідомлюючи це, відповідальність за подібні випадки учасники трейлу        
приймають на себе і зобов'язуються при найменших підозрах виникнення         
подібних ситуацій одразу припинити участь у забігу. 
6.8 Учасники готові у подоланні окремих ділянок дистанції: по дорозі і стежках,            
де можуть перебувати транспорт та пішоходи. На таких ділянках діють правила           
дорожнього руху. Організатори максимально сприятимуть зручному подоланню       
таких ділянок. 
6.9 Також є вірогідність зустріти диких та свійських тварин. 
6.10 Учасник зобов'язаний, на вимогу медика, поліції, задіяних осіб         
(представники організаторів), зупинитися на будь-якій ділянці забігу. 
6.11 У випадку підозри небезпеки для здоров'я або виявлення фактів порушення           
регламенту учасником забігу, медики або задіяні особи (представники        
організаторів), мають право зняти з дистанції та надати йому статус, у           
фінішному протоколі, DNF. 
6.12 Для участь на дистанції 45К учасник повинен відповідати вимозі: 

- медична довідка або страхівка; 
- успішний фініш в офіційних бігових змаганнях у 2018/2019 р. на дистанції           

не менше 21К (надати PrtSc фінішного протоколу даних змагань та          
посилання на ресурс). 

6.13 Спорядження: 
- обов'язкове - справний мобільний телефон з можливістю здійснювати        

вихідні дзвінки, гроші 100 грн. (про всяк випадок на маршрутку :) 
- рекомендоване - GPS, трекінгові палиці, аптечка, вітровка, баф, рукавички,         

ємність з водою, продукти харчування. 
 
VII. Дитячі старти 
 
7.1. Допуск до змагань здійснюється за наявності документів, що надаються при           
отриманні стартового пакету учасника:  

- документ, що підтверджує вік учасника (обов'язково для всіх учасників); 
- оригінал заповненого бланку “Виключення відповідальності” (підпис      

здійснюють батьки); 
7.2. Вік учасника визначається станом на день проведення трейлу - 13.10.2019 
7.3. Кожен учасник змагання бере участь добровільно та за письмовою згодою           
батьків, які у свою чергу визнають всі ймовірні ризики для здоров'я учасника під             



час і після закінчення забігу. Батьки письмово беруть на себе особисту           
відповідальність за фізичний стан і здатність завершити обрану дистанцію         
їхньою дитиною. 
7.4. Участь у дитячих забігах безкоштовна. 
7.5. Вміст дитячого стартового пакету: 

- номер учасника; 
- медаль фінішера (за наявності партнера дитячих забігів) 

7.6. На дистанціях 100м (до 6 років), 500 м (І група 7-8 років, ІІ група 9-13 років)                 
переможці не визначаються. Всі учасники дитячих забігів отримують медаль та          
пакет фінішера. 
 
VIII. Дистанція 
8.1. Маркування дистанцій: 

- брендованим скотчем; 
- фарбою (асфальт, стовпи ЛЕП); 
- прапорці; 
- стрічка. 

8.2. Умови проходження  
8.2.1. Учасники повинні рухатися визначинними організаторами маршрутом       
відповідно до маркування та/або GPS-треком дистанції. 
8.2.2. Успішним вважається завершення дистанції до закінчення контрольного        
часу. 
8.2.3.На дистанції учасник має право приймати допомогу тільки від інших          
учасників (крім випадків, коли наявна небезпека для здоров'я учасника). 
8.2.4. Учасник, який вирішив зійти з дистанції, повинен про це повідомити, по            
телефону, організаторів та вказати місце свого перебування. 
8.2.5.Учасникам рекомендовано, наскільки це можливо, сходити з дистанції на         
контрольних пунктах. 
8.2.6. Учасник, який не вкладається в контрольний час або зійшов з дистанції            
отримує статут DNF (не фінішував). 
8.2.7. Під час подолання дистанції ЗАБОРОНЕНО та призводить до         
дискваліфікації: 

- використання сторонньої допомоги (транспорт, фізична і технічна       
допомога сторонніх осіб); 

- непроходження КП; 
- скорочення дистанції; 
- псування маркування дистанції; 



- навмисне недбале ставлення до природи, втрата сміття, пам'яток        
культури. 

 
8.3. Контрольні пункти 

8.3.1. На дистанції “Воловиця” передбачається 1 КП (медики, судді, вода),          
волонтери і поліція на переходах, контрольні хронометристи. 
8.3.2. На дистанції “Сім чудес” передбачається 1 КП (медики, судді, поліція,           
вода, фрукти, шоколад), волонтери і поліція на переходах, контрольні         
хронометристи. 
8.3.3. На дистанції “Медобори” передбачається 4 КП (медики, судді, поліція,          
вода, фрукти, шоколад), волонтери і поліція на переходах, контрольні         
хронометристи. 

8.4. Претензії 
8.4.1. Учасник має право подати протест або претензію, які розглядаються          
суддівською колегією, до складу якої входять: представники організаторів,        
суддя стартово-фінішної зони і головний секретар. 
8.4.2. 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. 
8.4.3. Решта претензій можуть бути проігноровані комісією в силу їх          
незначущості (сюди відносяться друкарські помилки, некоректні анкетні дані        
та інше). 
8.4.4.  Під час подачі претензії необхідно вказати наступні дані: 
- прізвище та ім'я (анонімні претензії не розглядаються); 
- суть претензії (у чому полягає претензія); 
- матеріали, які доводять помилку (фото-, відеоматеріали). Дані       

індивідуальних вимірників часу до розгляду не приймаються. 
- претензії приймаються лише від учасників трейлу. 
8.4.5. Терміни подачі протестів і претензій, а також спосіб їх подачі: 
- протести і претензії, що впливають на розподіл призових місць в          

абсолютній першості, приймаються суддівською колегією в письмовій або        
в усній формі з моменту оголошення переможців та до офіційної церемонії           
нагородження; 

- розподіл призових місць після церемонії нагородження може бути        
переглянуто суддівською колегією тільки при виявленні фактів порушення        



переможцем діючих правил, якщо виявлення порушень було неможливо до         
церемонії нагородження; 

- рішення про перегляд призових місць приймається керівником       
Оргкомітету трейлу; 

- з інших питань учасник має право подати протест або претензію протягом           
3 календарних днів з моменту закінчення трейлу; 

- протест або претензія повинні бути спрямовані в письмовій формі на          
адресу електронної пошти info@kremintrail.com.ua 

8.5. Жодне рішення організатора трейлу не підлягає розгляду в судовому          
провадженні.  

 IX.Нагородження 

9.1. На дистанціях “Воловиця”, “Сім чудес”, “Медобори” нагороджуються        
переможці та призери в абсолютному заліку (троє чоловіків та троє жінок). 
9.2.   У заліку командної авантюри нагороджуються три тріо. 
9.4. Переможці та призери, що відсутні на церемонії нагородження не отримують           
подарунки від партнерів 

 
 

Організатори залишають за собою право змінювати цей регламент у будь 
який момент з метою ефективної організації трейлу. 

У випадку змін або доповнень у регламенті, інформацію буде додатково опубліковано на 
сторінці https://www.facebook.com/events/395652817859524/ 

  
Левчук Ігор МГО, ТК “Карабінчик” 0636879630, 0673360043 
ел. пошта - info@kremintrail.com.ua 
Сайт - http://www.kremintrail.com.ua/ 

  

https://www.facebook.com/events/395652817859524/
http://www.kremintrail.com.ua/?fbclid=IwAR1vCbWWuOMUb_1aTTqsBgt9KrL3PTUqNOqy1sdanl8BTiZcc2ssEeM4_Mg


Додаток №1 
УГОДА ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Дана угода являє собою звільнення від відповідальності організаторів трейлового забігу “Кремінь трейл” (надалі - Трейл),               
котрий відбудеться 12-13.10.2019, а також осіб і організацій, що задіяні в проведенні і обслуговуванні даного заходу (надалі -                  
Організатори) за можливе погіршення стану здоров’я, травми чи смерть, котрі можуть статися зі мною, а також за матеріальні і                   
нематеріальні збитки, котрих я можу зазнати в період підготовки, проведення (безпосередньої участі) і після закінчення Трейлу. 

Беручи участь у Трейлі, я беру на себе відповідальність за виконання наведених нижче правил і усвідомлюю та погоджуюсь з                   
усіма наступними твердженнями: 

На день Змагань мені виповнилось 18 років і я повністю ознайомлений та погоджуюсь з усіма пунктами діючого регламенту. 
1.Дистанції Трейлу проходять складним рельєфом, що включає в себе стежки, бездоріжжя, скелі, густо зарослий ліс, гори,                

чагарники, яри, урвища та інші складні форми рельєфу. 
2.Під час забігу може кардинально змінюватися погода від безхмарної і сонячної до різких злив, граду, поривчастого вітру і т.д., що                    

значно підвищує складність проходження дистанцій. 
3.Деякі ділянки трас проходять дорогами або стежками, де можуть перебувати пішоходи, транспорт, худоба. Також є вірогідність                

зустрічі з дикими та свійськими тваринами. 
4.Участь у Трейлі 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 я приймаю на себе і                 
зобов’язуюсь при найменших підозрах виникнення подібних ситуацій одразу ж припиняти участь в забігу. 

5.Обов’язкове, для участі в Трейлі, спорядження передбачено для моєї ж власної безпеки я беру його з собою на дистанцію і                    
зобов’язуюсь з ним закінчувати забіг. Будь-яке своє сміття від продуктів та спорядження я зобов’язуюсь нести до фінішу і                  
належним чином його утилізовувати. Навмисна або випадкова втрата сміття на дистанції карається дискваліфікацією. 

6.Я буду чітко слідувати маршрутом забігу і усвідомлюю, що будь-який пропуск контрольних пунктів або скорочення маршруту                
призводить до дискваліфікації. 

7.Я не маю медичних протипоказань і фізично підготовлений для участі в обраному забігу і безпечного подолання дистанції. 
8.Організатори, волонтери, медики та задіяні працівники служби з надзвичайних ситуацій мають право зупиняти, перевіряти              

спорядження та стан здоров’я учасника в будь який момент забігу, перед його початком та після фінішу і знімати учасника з                    
дистанції, якщо є вірогідність небезпеки для його здоров’я або виявлено порушення регламенту забігу. 

9.Організатори можуть використовувати фото та відеоматеріали з моєю участю у Трейлі в будь-яких маркетингових матеріалах без                
додаткового погодження зі мною.  

10. Організатори залишають за собою право відміняти або змінювати дистанції забігів через несприятливі природні катаклізми,              
такі як торнадо, землетруси, лісові пожежі, грози та блискавки, а також інші надзвичайні ситуації в регіоні проведення Трейлу, як то                    
війна, терористичні акти і будь-які інші події, що несуть загрозу безпеці учасників. В подібних випадках сума реєстраційного внеску та                   
будь-яких інших витрат на участь у Трейлі учасникам не компенсується. 

11. Я підтверджую, що в період підготовки, проведення (безпосередньої участі) і після закінчення Трейлу не знаходжусь під                
впливом лікарських засобів або в стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного, токсичного і т.п.). Якщо я приймаю ліки, то стверджую,                  
що я попередньо проконсультувався із лікарем і отримав від нього дозвіл на участь в Трейлі. 

12. Я зобов’язуюсь не подавати до суду і не притягати до відповідальності Організаторів Трейлу у випадку якщо в період                  
підготовки, проведення (безпосередньої участі) і після закінчення Трейлу в мене матиме місце погіршення стану, а також за                 
матеріальні і нематеріальні збитки, котрих я можу зазнати в даний період. 

13. Я заявляю, що ні члени моєї сім’ї, ні будь-які сторонні фізичні та юридичні особи не мають права подавати до суду і                     
притягати до відповідальності Організаторів Трейлу в разі моєї смерті. 

14. Я приймаю ризик, що пов’язаний із ускладненням надання негайної медичної допомоги Організаторами Трейлу. 

Я, ______________________________________________, що зареєструвався учасником на     
забіг ______________________під номером ___________________, заявляю, що підписуючи     
даний документ, звільняю від відповідальності Організаторів Трейлу. 
КОНТАКТНА ОСОБА і номер телефону (в разі нещасного випадку): 

Ім’я ____________________________ Телефон ________________________ 

Дата ____________________________ Підпис ________________________ 

 

  



ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
(дитячі забіги) 

Цим документом я засвідчую, що дитина      
____________________________________________ ____________________ року   
народження, у здоровому фізичному стані та не має медичних протипоказань для           
участі у дитячому забігу Кремінь трейлу, який відбудеться 13 жовтня 2019. Я            
ознайомлений(а) з Регламентом трейлу, умовами трейлу та повністю        
погоджуюсь з усіма правилами та умовами забігу. Я обізнаний(а) про всі ризики            
для дитини, пов'язані з участю у цьому спортивно-масовому заході, що вимагає           
хорошої фізичної та спортивної підготовки. Я надаю згоду участі дитини у           
цьому спортивно-масовому заході на свій страх і ризик. Я повністю обізнаний(а)           
про небезпеки та ризики, пов'язані з бігом по пересічній місцевості, а також            
можливі серйозні травми та заподіяння шкоди майну. Я знаю межу допустимих           
фізичних навантажень у дитини і приймаю на себе відповідальність за можливі           
ушкодження здоров'я, травми та інші наслідки нещасних випадків, які можуть          
трапитись з дитиною під час проведення забігу і пов'язаних зі змаганнями           
подіях. Якщо нещасний випадок стався до, під час або після забігу, я не буду              
вимагати від організаторів Кремінь трейлу відшкодування, для дитини,        
заподіяної шкоди і не буду давати позов проти них. Участь дитини в забізі             
підтверджує згоду на безкоштовне використання імені і прізвища дитини,         
Організатором заходу, на проведення фото- та/або відеозйомки за їх участю в           
рамках забігу без будь-якого відшкодування, а також підтверджують і надають          
згоду на те, що її/його ім'я та фотографії можуть бути оголошені та використані             
організатором безкоштовно в будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах,        
які стосуються діяльності організаторів, з рекламною метою способом і         
методами, що не суперечать чинному законодавству України. 

Я прочитав(ла) цей документ і зрозумів(ла) його зміст. 
Я обізнаний(а) про те, що повинен(а) забрати стартовий пакет учасника. Я           

згоден(а) з тим, що буду недопущений(а) до змагань у разі, якщо не заберу             
стартовий пакет учасника. 

 
 
_____________ _______________________ _____________ 

Дата Прізвище, ім'я Підпис 


