
Регламент 
SHYPSHYNA SLAVSKO TRAIL 

 
Місце і час проведення трейлу 
Місце: смт. Славсько, Львівська область 

Дата: 23 серпня 2020 

Старт та фініш змагань: Співоче поле (смт. Славсько, вул. О.Степанівни). 

 

Програма 
22 серпня (субота) 

12:00-20:00 – видача стартових пакетів учасникам трейлу 

23 серпня (неділя) 

07:00 – видача стартових пакетів учасникам трейлу 

07:30 – старт учасників на дистанції 40К 

08:30 – старт учасників на дистанції 20К 

12:30 – ліміт часу для учасників дистанції 20К 

13:00 – нагородження переможців та призерів на дистанції 20К 

16:00 - ліміт часу для учасників дистанції 40К 

16:00 – нагородження переможців та призерів на дистанції 40К 

 

Реєстрація та вимоги до учасників 
Реєстрація учасників трейлу проводиться на сайті https://runstyle.net до 22 серпня 2020 року 

(включно). 

Видача стартових пакетів буде проходити в стартовому містечку згідно з програмою трейлу. 

При отриманні стартового пакету 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. 

На момент старту учаснику має виповнитися 18 років. 

Стартовий номер повинен бути закріплений на верхньому одязі або рюкзаку таким чином, щоб 

його було видно повністю. 

Всі учасники зобов’язані мати на старті кожного забігу все обов`язкове спорядження. 

Навмисна або випадкова відсутність елементів обов’язкового спорядження призводить до 

накладення штрафів або навіть дискваліфікації. Будь-яке своє сміття від продуктів та 

спорядження учасник зобов’язується нести до фінішу і належним чином його утилізувати. 

Навмисна або випадкова втрата сміття на дистанції карається дискваліфікацією. 

 

Обов'язкове спорядження 
 - Мобільний телефон (має бути зарядженим) 

 - Літній головний убір 

 - Ємність для рідини об'ємом мінімум 0.75 літрів для дистанції 40К та об`ємом мінімум 0,5 л 

для дистанції 20К 

Учасники забігу повинні нести все обов'язкове спорядження від початку до кінця забігу.  

Перевірка обов'язкового спорядження може бути проведена перед стартом, на контрольних 

пунктах і на фініші. 

 
 

Реєстраційний внесок 
Для участі у трейлі на дистанції 40К  учасник повинен сплатити реєстраційний внесок у сумі 

550 грн. 

Для участі у трейлі на дистанції 20К  учасник повинен сплатити реєстраційний внесок у сумі 

500 грн. 

https://runstyle.net/


Для учасників бігових клубів вартість реєстрації на дистанції 40К становить 450 грн, на 

дистанції 20К – 400 грн. 

Для учасників бігового клубу SHYPSHYNA RUN CLUB вартість реєстрації на становить 350 

грн на будь-яку дистанцію. 

 

Стартові пакети 
Стартовий пакет учасника включає в себе: 

- Стартовий номер 

- Обслуговування трейлу таймінговою системою; 

- Їжа і напої на пунктах харчування; 

- Їжа і напої після забігу; 

- Фотографії з забігу 

- Медаль фінішера 
 
 

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 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 500 метрів. 

Дозволено використовувати трекінгові палки. Якщо учасник використовує трекінгові палки, 

він повинен нести їх від початку до кінця забігу. 
 

Нагородження 
На дистанції 40К нагороджуються переможці та призери в абсолютному заліку (п’ятеро 

чоловіків та п’ятеро жінок) 

На дистанції 20К нагороджуються переможці та призери в абсолютному заліку (троє 

чоловіків та троє жінок) 

 
Забезпечення трейлу 
В стартовому містечку всі учасники фестивалю забезпечуються: 

- питною водою; 

- вбиральнями; 

- місцем для перевдягання та можливістю зберігання особистих речей (камера схову); 

 

Зміни в регламенті 
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 трейлу будуть додатково поінформовані 

повідомленням на електронну адресу, що була вказана при реєстрації. 
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