
Регламент забігу Irshava Run  
  

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ.  
При погіршенні епідеміологічної ситуації можливі зміни в регламенті.  

  
МІСЦЕ І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ТРЕЙЛУ  

Місце: пл. Народна, м.Іршава Закарпатська область.  

Дата: 04 жовтня 2020  

Старт змагань: пл.Народна . 

Фініш змагань:  пл.Народна . 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСТАНЦІЇ  

Старт забігу знаходиться в центрі міста біля «Сонячного годинника». 

Протягом дистанції учасники будуть бігти повз центр міста, Арку Дружби, головним 

парком та мостом, набережною річки Іршавки, біля центрального стадіону,та 

різними мальовничими околицями міста, 

 Іршава (ILOSHVA) – серце Закарпаття та центр центра Європи, розташоване в 

передгір’ї Карпат , яке має стародавню історію ще з 1341 року з часу заснування 

угорськими  феодалами Ілошваями . Іршавщина один з найзручніших регіонів для 

пішого туризму. Звідси зовсім близько до найвищих точок вулканічного хребта 

українських Карпат:  Бужора, Боржавський хребет, Полонина Кук, урочище 

Смерековий камінь, урочище Багно і багато захоплюючих природо-історичних 

місць. 

Основна (м.Іршава – вулиця Лозянська ):  

Довжина: 10 км. 

Максимальна висота: 147 мнм. 

Контрольний час: 2 годин.  

 

Дистанція  (вулицями міста) 

Довжина:  5 км. 

Максимальна висота: 131 мнм. 

Контрольний час: 1.30 години.  

Дистанція (вулицями міста) 
Довжина: 2 км. 
Максимальна висота: 131 мнм 
Контрольний час: 60 хв. 
Дистанція (центральним парком) 
Довжина:  500 м. 
Максимальна висота: 131 мнм. 
Контрольний час: 30 хв. 
 



 

 

  

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ   

Організаторами , загальне керівництво, контроль підготовки і проведення забігу 

IrshavaRun  а також ініціаторами є:  

 Матішинець Людмила.  

 Кікалейшвіллі Катерина . 

 Кондюх Ярослав – керівник компанії Run Style. 

Змагання фінансуються за рахунок організаторів забігу , спонсорських коштів, 

стартових внесків та коштів партнерів змагань.  

Витрати на рекламну кампанію і висвітлення проведення та результатів забігу , 

забезпечення роботи волонтерів, обладнання місць проведення забігу , 

транспортні послуги, медичне забезпечення, технічне обслуговування заходів з 

підготовки та проведення забігу  здійснюються організаторами, спонсорами та 

партнерами.  

  

ПРОГРАМА (може уточнюватись)  

4 жовтня неділя  

8:30 - Збір, видача стартових пакетів учасникам.  

10:00 - Старт;  

13:00 - Нагородження переможців та розіграш призів. 

  

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ  

Реєстрація учасників забігу  проводиться на сайті https://runstyle.net до  4 жовтня 

2020 року (включно).  

Стартові пакети будуть видаватись в м.Іршава  згідно програми змагань.  

Стартовий номер повинен бути закріплений на верхньому одязі або рюкзаку таким 

чином, щоб його було видно повністю.  

ОБОВ'ЯЗКОВЕ СПОРЯДЖЕННЯ  

- Справний мобільний телефон з сім-карткою та з можливістю здійснювати вихідні 

дзвінки (має бути зарядженим);  

- Головний убір або баф;  

- Ємність для рідини об'ємом не менше 0,5 л;  

РЕКОМЕНДОВАНЕ СПОРЯДЖЕННЯ  

- Водонепроникна дихаюча куртка з капюшоном;  

- Легінси або штани;  

- Зручне взуття ; 

  

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК  

Для участі в забігу на  дистанції 2,5,10 км.  учасник повинен сплатити реєстраційний 

внесок:  



17.09 – 4.10- 100грн;  

Для участі в 500 м.  учасник повинен сплатити реєстраційний внесок: 17.09 – 

4.10 - 50 грн;  

У випадку травми, хвороби чи будь-яких інших форс-мажорних обставин, що не 

дають зареєстрованому учаснику можливості прийняти участь у фестивалі, 

організатори можуть компенсувати оплачений реєстраційний внесок в розмірі 50% 

від сплаченої суми. Для отримання компенсації учасник повинен не пізніше 3 

жовтня 2020 року надати документи, що підтверджують факт травми, хвороби чи 

виникнення форс-мажорних обставин. В будь-яких інших випадках реєстраційний 

внесок не компенсується.  

  

СТАРТОВІ ПАКЕТИ  

Стартовий пакет учасника включає в себе:  

• Оригінальна медаль фінішера (медаль видається в разі подолання всієї 

дистанції);  

• Стартовий номер;   

• Обслуговування  таймінговою системою;  

• Гід учасника;  

• Пункти з напоями та харчуванням;   

• Медичний супровід;   

• Частування фірмовим тортом Іршава   на фініші;  

• Дитячі розваги  

• Фотографії з забігу .  

 

Призи від спонсорів, партнерів забігу  та Закарпатських еко-виробників.  

  

ПРАВИЛА ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ   

Завданням учасника є проходження всієї дистанції в рамках встановленого 

контрольного часу. В межах дистанції учасники рухаються за визначеним 

організаторами маршрутом в режимі non-stop, самостійно визначаючи свій темп 

руху, місце та тривалість свого відпочинку.  

Учасники повинні слідувати визначеним організаторами маршрутом відповідно до 

маркування та/або GPS-треком дистанції.  

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

спорядження.  

Будь-яке своє сміття від продуктів та спорядження учасник зобов’язується нести до 

фінішу і належним чином його утилізувати.  

Успішним вважається завершення дистанції до закінчення контрольного часу.  

Учасник, що не вклався в ліміт на фініші, отримує статус DNF (не фінішував).  

На дистанції учасник має право приймати допомогу тільки від інших учасників. На 

дистанції стороння допомога (їжа, напої, фізична або технічна допомога третіх 

осіб) заборонена.  

На КП дозволена допомога третіх осіб при передачі учаснику їжі й напоїв.   



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 учасники 

приймають на себе і зобов’язуються при найменших підозрах виникнення подібних 

ситуацій відразу ж припиняти участь в забігу.   

Організатори, волонтери, медики та задіяні працівники служби з надзвичайних 

ситуацій мають право зупиняти, перевіряти 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.  

У разі неможливості прибути на фініш в рамках контрольного часу, учасник повинен 

повідомити організаторів по мобільному телефону про своє місце перебування. В 

іншому випадку учасник втрачає право на залік результату.  

Під час проходження дистанції заборонено та призводить до дискваліфікації: - 

Використання сторонньої допомоги (транспорт, фізична й технічна допомога 

сторонніх осіб і т.д.);  

- Невідвідування КП.  

  

НАГОРОДЖЕННЯ  

Всі фінішери трейлу отримають медаль фінішера.  

Перші три фінішуючі чоловіки та жінки отримають пам'ятні подарунки. 

Можливі додаткові призи від спонсорів та партнерів забігу.  

  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАБІГУ 

На старті та фініші всі учасники забезпечуються питною водою та фуршетом.  

Додаткові можливості описані в Стартовому пакеті учасника.  

Маршрути забігу прокладені на місцевості по явних дорогах та стежках і будуть 

промарковані мітками - спеціальною фарбою або картонними прямокутниками на 

деревах та волонтерами. На відкритих ділянках маркування може здійснюватися 

прапорцями яскравого кольору.   

  

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 забігу будуть додатково поінформовані 

повідомленням на електронну адресу, що була вказана при реєстрації.  

  

  

  

  
  
  
   



  


