
 Положення онлайн забігу  #HotRACE 

1) Де і коли?  
 Змагання проходитимуть з 03.07 по 05.07.2020р включно, час старту та місце,маршрут - 
учасник вибирає самостійно в межах дати змагань. Данні марштруту (перепад висоти, 
покриття, перепони) на фінішний протокол не впливають. 
 
2) Дистанції: 
1) Напівмарафон(21км 97.5м) 
2)10 кілометрів(10 000м) 
3)5 кілометрів (5 000м)  
До участі на дистанцію напівмарафон допускаються учасники віком від  15 років та старші. 
Допускається похибка +500м,але не менше зазкаченої дистанції. 
 
3) Реєстрація, оплата, знижки 

1)Реєстрація на забіг триває  по 02.07.2020 включно 

2)Вартість реєстрації на забіг становить - 200 грн. 
3)Ліміт учасників- по 35 на 5км та 10км та 25 на 21км(ліміт може бути збільшений за умови 
великої кількості охочих приймати участь в змаганнях)  
4)Для бігових клубів та команд при реєстрації більше 10+ учасників передбачена знижка 15%.  
5)Учасникам бойових дій,та людям з інвалідністю знижка 
 50%. 
6)Кожен учасник отримує стартовий номер, та іменний номер в електронному варіанті, який 
можна скачати або роздрукувати 
7)Оплата здійснюється за реквізитами-4149 4991 2203 6849(Циганков Віктор). Після оплати 
скинути чек, фото, скрін за нижче поданими посиланнями: 
Фейсбук месенжер сторінки Great running event (https://www.facebook.com/greatrunningevent/)  
 
Інстаграм – https://instagram.com/greatrunningevent1?igshid=qhbrhpqercnz  
 
Або на електронну пошту greatrunningevent@gmail.com  
 
 
8)Реєстрацію можна пройти до 02.07.2020 включно, за посиланням -  
https://docs.google.com/forms/d/130awuuxb9by6SzlRaECYOVaFHaQp2B9RBtq2Cg1dPp0/
edit?usp=sharing 
 
 
4) Призи 

Кожен учасник отримує пам'ятну металеву медаль з забігу, браслет та електронний сертифікат 
з результатом.На всіх дистанціях окремо серед жінок і чоловіків в абсолюті передбачені 
грошові винагороди: 
• Напівмарафон 

1 місце - 300грн 
2 місце - 200грн 

3 - місце - 150грн 

• 10 км: 
1 місце - 200грн 

2 місце - 150грн 

3 - місце - 100грн 

• 5 км: 
1 місце - 150грн 

2 місце - 100грн 



3 - місце - 50грн 
Також призери отримують подарунки від спонсорів змагань(про призи буде розказано в 
окремих постах на сторінці змагань в фейсбук та інстаграм)  
 
5)Фіксування часу забігу та результати 
1)Фіксування часу відбувається за допомогою GPS технологій,годинники,трекери, програми на 
смартфоні 
2)Результати приймають тільки з – STRAVA, GARMIN, POLAR, ENDOMONDO, ADIDAS RUNTASTIK, 
MI FIT, NIKE RUN CLUB 
3)Використання будь-яких засобів пересування сурово заборонене, і буде каратись 
дискваліфікацією. 
4)Під час забігу забороняється використовувати паузи, зупинки хронометражу(при будь якій 
ситуації час має йти) 
5)Після подолання дистанції потрібно відправити результат  забігу – скріншот або посилання на 
трек у 
Фейсбук фейсбук месенжер сторінки Great running event 
(https://www.facebook.com/greatrunningevent/)  
 
Інстаграм – https://instagram.com/greatrunningevent1?igshid=qhbrhpqercnz  
 
Або на електронну пошту greatrunningevent@gmail.com  
 
 
6)Протоколи з результатами будуть оприлюднені 6 липня 2020 року на сторінці події у фейсбук 
та інстаграм 
7)Після закінчення змагань призи будуть надіслані на адрессу нової пошти вказаної при 
реєстрації,за наш рахунок.  

 
Деталі 
1)Всі новини забігу будуть публікуватись на сторінках події у  
Фейсбук - 
https://facebook.com/events/s/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BD-

%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B3/917841612010797/?ti=cl2) 
Інстаграм – https://instagram.com/greatrunningevent1?igshid=tj2kjighrsao  

По всім питанням звертатись в фейсбук(месенжер) сторінки Great running event, або 

інстаграм сторінку змагань #HotRACE(всі посилання подані вище)  
 

Спонсори змагань: 

1)SIS UKRAINE 
2)Інстаграм магазин спорт товарів KIPA.ZT 


