
ПРО ЗАБІГ 

 

POKROVA HALF MARATHON 2019 – ІІ-й традиційний забіг, приурочений до 

Дня захисника України та свята Покрови Пресвятої Богородиці. 

 

Захід проводиться у понеділок, 14 жовтня 2019 року з 08.00 до 13.00 у м.Рівне 

на вул. Костромській, Льонокомбінатівській, проспекті Генерала Безручка, вул. 

Литовській зі стартом та фінішом в району входу на алею Пагорба Слави. Старт 

забігу – 10.00. 

 

УМОВИ УЧАСТІ 

Учасниками забігів на дистанції 21,1 км (2 кола по 10,5 км) та 2,1 км можуть 

бути рівняни та гості міста без обмежень, але у кількості не більше 100 осіб на 

21,1 км, 130 осіб на 2,1 км. Реєстрація учасників на дистанції 21,1 км та 2,1 км – 

до 14.00 13 жовтня 2019 року через сайт www.runstyle.net, або в день старту з 

08.00 до 09.30 на місці старту в офіційному наметі Rivne Running Club. Вартість 

онлайн-реєстрації – 200 грн, в день забігу на місці старту – 250 грн.  

Кожен учасник може бути оглянутий лікарем та не допущений до участі у 

стартах, у разі загрози шкоди для здоров’я. 

Учасники забігу на 21,1 км при отриманні стартового пакету повинні 

надати медичну довідку або страховий поліс. 

ПРОГРАМА 

08.00 – 09.30 – реєстрація учасників забігу (за наявності стартових пакетів), 

видача стартових пакетів зареєстрованим учасникам забігу; 

08.00 – 13.00 – робота намету для зберігання речей; 

09.45 – 09.55 – масова розминка учасників забігу; 

10.00 – старт забігу на дистанції 21,1 км; 

10.10 – старт забігу на дистанції 2,1 км; 

12.10 – нагородження наймолодшого та найстаршого учасників забігу; 

12.20 – нагородження переможців та призерів змагань серед чоловіків та жінок 

на дистанціях 21,1 км та 2,1 км; 

12.30 – відкриття руху транспорту на трасі забігу. 

 

НАГОРОДЖЕННЯ 

Переможці та призери ІІ-го Благодійного забігу POKROVA HALF 

MARATHON 2019 на дистанціях 21,1 км та 2,1 км у чоловіків та жінок 

нагороджуються призами від спонсорів та кубками. 

Найстарший та наймолодший учасники забігу, які успішно подолали дистанцію 

21,1 км або 2,1 км, нагороджуються кубками та призами від спонсорів. 

Усі учасники, які успішно подолали одну з дистанцій, отримують оригінальні 

пам’ятні медалі учасника Забігу. 

 
 


