
 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 проведення  чемпіонату України з марафону. 

ATB Dnipro Marathon 

15-16.09.2018 року. 

  
(Згідно Постанови кабінету міністрів України  N 573 від 5 серпня 2015 року (зі змінами) «Про проведення експерименту щодо залучення 

Міністерством молоді та спорту національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення 

спортивних заходів та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. N 695 і від 29 лютого 2012 р. N 1 52»  та 

договору № 3/17/17 від  24 січня 2017р. «Про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту України національної 

спортивної федерації  до організації і проведення заходів з легкої атлетики»)  

 

 

                                                                             

 

 
 

 

 

    



Регламент проведення змагань (надалі- Регламент) складено з 

урахуванням: 

 Статутів та Регламентів Міжнародної асоціації легкоатлетичних 

федерацій (надалі - ІААФ), Європейської  асоціації легкої атлетики (надалі - 

ЄАА), Федерації легкої атлетики України (надалі - ФЛАУ); 

 Правил змагань з легкої атлетики, затверджених Конгресом ІААФ 

на 2018-2019 роки.  

1.  Цілі та завдання заходу: 

Чемпіонат України з легкої атлетики з марафонського бігу серед 

дорослих та молоді, Всеукраїнський відкриий марафон  «ATB Dnipro 

Marathon»  (далі - Змагання) проводитьься з метою популяризації та 

пропаганди бігових масових заходів в Україні, а також: 

•          популяризації та пропаганди  здорового способу життя 

•          розвитку масового спорту та клубного руху 

•          інтеграції України у світовий марафонський рух 

•         розвитку стратегії мера міста Б.Філатова “Дніпро-спортивна 

столиця ” 

•     інформування, плекання та мотивування української аудиторії, 

допомоги в досягненні нею особистих і спортивних цілей, стимулювння росту 

спортивних досягнень у широких масах населення України 

•     розвитку професійної легкої атлетики в Україні 

2.  Дата, час, місце проведення 

Дата: 16.09.2018р, м. Дніпро. 

Місце старту: Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 50. (навпроти ТЦ 

«Пасаж») 

Місце фінішу: Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, навпроти площі 

Героїв Майдану. Для дитячих дистанцій (100 м, 500 м, 1000м)  фініш - Дніпро, 

проспект Дмитра Яворницького, 50. (навпроти ТЦ «Пасаж») 

3.   Організація та керівництво проведенням заходу: 

  Загальне керівництво проведенням змагань, безпосередньо 

організацію та проведення змагань забезпечує ГО «Старт Дніпро».  

 ФЛАУ призначає та затверджує керівні органи змагань, здійснює 

допуск учасників (до чемпіонату України з марафонського бігу), 



забезпечує суддівство змагань (підготовка, відбір, призначення 

суддів відповідних кваліфікаційних категорій), випуск підсумкової 

інформації про змагання та розміщення її на сайті ФЛАУ, надання 

інформації статистикам ЄАА, ІААФ. 

Захід проводиться під патронатом: 

- ФЛАУ 

- Федерації легкої атлетики м. Дніпро та Дніпропетровської області 

- міського голови Бориса Філатова 

- Управління спорту Департаменту гуманітарної політики  

Дніпровської міської ради. 

Змагання проводяться за підтримки: 

- компанії “АТБ-маркет” 

Контактні телефони: ДИРЕКТОР змагань Ліщинська Світлана 

(098)0640214, registration@startdnipro.com , менеджер з реєстрації учасників 

Пеня Альбіна (093)2600441. 

Організатор формує  оргкомітет з числа вузькопрофільних фахівців з 

легкої атлетики  та сфер, що стосуються організації спортивного заходу. 

 

            До складу Оргкомітету входять: 

• Виконавчий директор ГО «Старт Дніпро», керівник проекту 

Ліщинська С.І.; 

• Президент федерації легкої атлетики м. Дніпро та Дніпропетровської 

області - Філатова М.В. 

•  Начальник Управління спорту Департаменту гуманітарної політики 

Дніпровської міської ради - Осипов О.І. 

• Технічний делегат від ФЛАУ – суддя національної категорії  

Рибак М.М.             

• Організаційний делегат від ФЛАУ – Охріменко О.В. 

• Керівник Змагань - суддя національної категорії Крок Б.Р. 

• Головний лікар Змагання  

• Керівник екстреної медичної допомоги  

 

Оргкомітет відповідає за: 

-   Інформаційне забезпечення учасників; 

-   Залучення коштів для фінансування самих змагань; 

-   Підготовку документів і матеріалів для роботи Мандатної комісії; 

-   Надання призів для вручення переможцям та призерам Змагання; 

-   Забезпечення суддівства; 

-   Оренду приміщень та техінвентарю для проведення змагань; 

-   Організацію заходів безпеки та медичного забезпечення забігу; 

mailto:registration@startdnipro.com?subject=Dipro%20ATB%20Marathon


Відповідальність за підготовку траси, безпеку та  проведення Змагань, за 

дотримання Правил ІААФ, а також за звітність покладається  на Організатора 

змагань, Технічного делегата, Організаційного делегата та Керівника Змагань.  

 Розгляд офіційних протестів і вирішення спірних питань покладається 

на Апеляційне жюрі, розгляд документів і допуск до участі у змаганні 

покладається на Мандатну комісію. 

 

До складу Мандатної комісії входять: 

-   Технічний делегат; 

-   Керівник Змагань; 

-   Головний лікар Змагання; 

-   Головний секретар Змагання. 

Очолює Мандатну комісію  - Технічний делегат.  

 4.   Базові правила проведення Змагання 

Проведення змагань повністю відповідає Технічним правилам 

легкоатлетичних змагань Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій 

(ІААF), Асоціації міжнародних марафонів і дорожніх пробігів (AIMS), 

Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ), Технічному регламенту змагань та 

відповідним рішенням, прийнятим організатором змагань. 

  

4.1.  Базові правила 

Організатор змагань залишає за собою право скасувати змагання (до або під 

час проведення) через форс-мажорні обставини, до яких відносяться пожежа, 

повінь, землетрус або інші стихійні лиха, війни, локальні збройні конфлікти, 

страйки, блокади або інші обставини ( злива, холодна погода  не відноситься 

до форс-мажорних обставин).  

  

Правила та загальні умови - офіційний документ, який діє на правах 

договору між організатором і учасником змагань. 

  

Будь-які пропозиції, поправки і доповнення до цього документу 

приймаються на  електронну пошту організатора змагань: 

registration@startdnipro.com 

Організатор змагань залишає за собою право вносити зміни в програму 

та регламент змагань. 

 Організатор Змагання гарантує проведення змагання за будь-яких 

погодних умов. 

 



5. Безпека та підготовка місць проведення заходу: 

 Безпеку та підготовку місць проведення змагань здійснює ГО 

«Старт Дніпро» відповідно до правил ІААФ та AIMS. 

Усі зареєстровані учасники самостійно несуть відповідальність за власне 

життя та здоров’я, щодо проведення змагання та підписують відповідну 

заяву. За здоров’я учасників Чемпіонату України несуть відповідальність 

організації, що відрядили на змагання спортсмена. 

УВАГА! 

 У разі відсутності посвідчення особи стартовий номер та пакет 

учасника не видається 

 Медичні документи, що  надані в мандатну комісію, не 

повертаються 

 Ксерокопія медичної довідки приймається лише комісією за умови 

пред’явлення оригіналу 

 Медичні документи повинні бути оформлені не раніше ніж 6 

місяців до Змагання; 

 На дистанції 21,0975 км, 42,195 км, естафета 2х21,0975 км 

допускаються лише учасники віком від 18 років. Вік учасника визначається за 

фактичним віком учасника на дату проведення Заходу 

  

6. Характер заходу: 

 Для учасників чемпіонату України з марафонського бігу , 

заявлених від територіальних федерацій, змагання особисто-командні. 

7. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення 

учасників. 

         Витрати щодо матеріального забезпечення спортивних заходів несуть:  

 З підготовки та проведення змагань (оренда шатрів, оренда 

обладнання (столи, лавки, дизель генератори), послуги з підготовки, розмітка 

траси змагань, нагороджувальна атрибутика (кубки, медалі призерам 

Чемпіонату України, дипломи), папір та канцтовари)) передбачених Єдиним 

календарним планом Мінмолодьспорту в межах відповідного бюджетного 

призначення за окремим кошторисом ФЛАУ. 

 Відрядження суддів та робітників штатної Збірної команди України 

з легкої атлетики на змагання (проїзд до місця змагань  та зворотно, 

проживання, добові в дорозі та харчування в дні змагань) – в межах 

відповідного бюджетного призначення за окремим кошторисом ФЛАУ. 



 Відрядження учасників, тренерів і представників (керівників) 

команд на змагання (проїзд до місця змагань і місця проживання, добові в 

дорозі і харчування в дні змагань), а також розміщення учасників в готелях – 

за рахунок організацій, що відряджають. 

 Грошові призи, транспортні послуги, нагороджувальна атрибутика 

(медалі, квіти), оренда приміщення для видачі стартових пакетів та інші 

послуги з підготовки та проведення  змагань за рахунок ГО «Старт Дніпро», 

залучення спонсорів та партнерів, а також за рахунок стартових внесків самих 

учасників партнерів. 

 Для спортсменів, учасників чемпіонату України з марафону 

серед дорослих та молоді, заявлених від територіальних ФЛА, участь в 

Змаганнях безкоштовна. 

8.   Програма заходу 

15 вересня 2018 р 

Видача стартових пакетів для учасників буде проводитись за адресою: 

вул..Короленко , 2, конференц-зали Гранд Готелю «Україна» з 10-00 до 20-

00. 

Для представників територіальних ФЛА: 

У день приїзду 15 вересня 2018 р. до секретаріату змагань ФЛАУ 

надається оригінал заявки. Секретаріат змагань працює з  10:00 до 14:00 лише 

для остаточних уточнень заявок. 

Додаткові заявки та уточнення  пілся 14:00 години дня приїзду  не 

приймаються. 

Технічна нарада та видача стартових пакетів проводиться  15  вересня о 

17:00. 

  

 

РОЗКЛАД ЗМАГАНЬ: 

 16 вересня 2018 р 

  

7:00 – відкриття «Марафонського містечка», Площа Героїв Майдану. 

8:00-16:00 – робота камер схову та роздягалень 

8:30 Трансфер учасників естафети  2х10 км+2х11,0975 км ( другий  та 

четвертий  етапи) 

8:40 Загальна розминка для дорослих  



8:50 - відкриття стартового коридору для марафону 42,195 км, естафети 

2*21.097, естафети 2*10+2*11.097, напівмарафону 21,0975 км 

9:00 – старт на дистанції  42,195 км (марафон), 21.0975 км (півмарафон), 

естафет 2х10+2х11.0975км,  2х21.0975км (загальний старт учасників 

чемпіонату України, індивідуалів, команд) 

9:15 – відкриття стартового коридору для 5 км 

9:20 – старт на дистанції 5 км 

10:30 – нагородження переможців на дистанції 5 км 

10:45 – нагородження абсолютних переможців на дистанції 

напівмарафон 

11:50 – нагородження переможців у вікових групах на дистанції 

напівмарафон,  

12:00  нагородження переможців естафети 2*21.097 (змішані команди), 

естафети 2х10+2*х11.0975 км 

12:10 – відкриття стартового коридору на дистанцію 10 км  

12:20 – старт на дистанції 10 км 

             12:15 -  Дитяча руханка 

12:40 – старт дитячого забігу на 1000 м (дівчата) 

13:00 – старт дитячого забігу на 1000 метрів (хлопці) 

13:05 – нагородження переможців  на дистанції 10 км, нагородження 

переможців естафети 2*21.097 (дівчата), нагородження переможців дитячих 

забігів на 1000 метрів,  нагородження  найсильніших корпоративних команд , 

найбільшого бігового клубу  

13:20 – старт дитячого забігу на 500 метрів (дівчата) 

13:35 – старт дитячого забігу на 500 метрів (хлопці) 

13:50 – старт дитячого сімейного забігу на 100 метрів (дівчата та хлопці) 

14:10 - старт корпоративного забігу на 1609 км «АТБ біжить» 

14:20 -  старт на дистанції 1609 метрів «Благодійна миля добра» 

14:35 – нагородження абсолютних переможців серед чоловіків та жінок 

на дистанції марафон,  нагородження переможців у вікових групах на дистанції 

марафон, нагородження найбільшої корпоративної команди 

15:00 – закриття траси змагань 

16:00 – закриття марафонського містечка  

 

9.   Маршрути і траса Змагань 

  

 

 



 
Траса  змагань  для  дистанцій  42.195  км,  естафет 2х21,0975 км та 

2х10 км +2х11,0975 км  прокладена  по  м. Дніпро. Покриття траси: 99% 

асфальт, 1% - бруківка. Загальний перепад збільшення висот - 0 метрів. 

Траса змагань для дистанції 21,0975 км проходить по маршруту 

42,0975 км за відрізком зі старту до 21, 0975 км 

https://drive.google.com/open?id=1ETCUoyvN2xY4SbW81WmFJS810Y4&usp=

sharing 

 

https://drive.google.com/open?id=1ETCUoyvN2xY4SbW81WmFJS810Y4&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ETCUoyvN2xY4SbW81WmFJS810Y4&usp=sharing


 

 

 

Старт – пр. Дмитра Яворницького, 50 (біля ТРК «Пасаж») – поворот наліво 

– вул. Володимира Мономаха – поворот направо – пр. Дмитра Яворницького – 

поворот направо  – вул. Мостова (Магазин «1000 дрібниць») – поворот направо – 

пр. Дмитра Яворницького – поворот наліво – вул. Юліуша Словацького – 

поворот наліво Січеславська Набережна – вул. Набережна Заводська (біг по 

полосі руху транспорту ближче до набережної) – за Кайдацьким мостом 

передача естафети 2х10 км+2х11,0975 км учаснику другого етапу – поворот 

наліво (за Кайдацьким мостом) – Набережна Заводська (необхідно зайняти 

полосу протилежну руху транспорту ближче до розподільчої лінії)– 

Січеславська Набережна – поворот направо – вул. Юліуша Словацького – 

поворот направо – пр. Дмитра Яворницького – поворот наліво – вул. Мостова – 

поворот наліво – пр. Дмитра Яворницького  – фінішна арка, передача естафети 

учаснику другого етапу 2х21,0975 км, передача естафети учаснику третього 

етапу 2х10 км+2х11,0975 км – площа Героїв Майдану – поворот наліво – вул. 

Михайла Грушевського поворот наліво – пр. Дмитра Яворницького – поворот 

направо – вул. Юліуша Словацького – поворот направо – Січеславська 

Набережна – Набережна Перемоги (біг по полосі протилежній руху транспорту 

ближче до розподільчої лінії) – поворот наліво (перед колом на ж/м Перемога – 

3) – Набережна Перемоги (біг по полосі руху транспорту ближче до 

набережної)* – передача естафети учаснику четвертого етапу 2х10 км+2х11,0975 

км в районі аквапарку - Набережна Перемоги (біг по полосі руху транспорту 

ближче до набережної)*- Січеславська Набережна – розворот наліво (за вулицею 

Столярова, 38 км) – Січеславська Набережна – розворот направо – вул. Юліуша 

Словацького  – розворот направо – пр. Дмитра Яворницького – розворот наліво – 

вул. Мостова – розворот наліво – пр. Дмитра Яворницького – (фініш 42,2 км) 

площа Героїв Майдану. 

*на відрізках дистанції Набережна Заводська та Набережна Перемоги 

учасники займають лише смуги   руху транспорту , що знаходяться ближче до  

річки та Набережної. 

 

10.   Пункти харчування та гідратації 

  

Для маршруту марафон: 

Пункти гідратації та харчування розміщені на 5, 10, 16.5,  21; 25; 31; 34.5; 37 км і на 

фініші 

Туалети розміщені на 5; 10; 15; 21; 25; 29; 31; 35; 42, старт 

Душ розміщений на 6/15 км; 27/33 км;  

 



 

 

 На пунктах доступна вода,  Ізотоніки, яблука, апельсини, медична допомога, 

харчування, туалети, волонтерська допомога. 

11.   Учасники змагань 

 Змагання відкрите для всіх бажаючих відповідного віку, незалежно від 

статі, згідно з вимогами організатора: 

Чемпіонат України з марафонського бігу: 

 До участі у чемпіонаті України з марафонського бігу допускаються 

спортсмени-члени ФЛАУ, які заявлені від команд областей України, АР Крим, м. 

Севастополя, м. Києва, ШВСМ, міських спортуправльнь, ДЮСШ, СДЮШОР, ФСТ, 

ОТГ. 

 Атлети-члени іноземних ФЛА, допускаються до участі у змаганнях тільки 

за згодою ФЛАУ. 

 Чисельний склад команд та кількість учасників  - не обмежений. Допуск до 

Змагань проводиться відповідно до Правил ІААФ. 

 Відповідальність за стан здоров’я учасників несе персонально учасник, 

який при видачі стартового пакету підписує заяву на відмову від претензій до 

організаторів,  медичні установи, які дали дозвіл спортсменам на участь у змаганнях 

(не раніше, ніж 6 місяців до проведення змагань), а також організації, які направляють 

команди чи окремих спортсменів на змагання. 

У легкоатлетичних дистанціях приймають участь: 

 У марафоні (42,195км) : індивідуально , учасники віком від 18 років і 

старше; 

 Вік учасника визначається станом на дату проведення Заходу. 

 

12. Здоров'я 

Кожен учасник змагань добровільно бере участь у змаганнях, визнаючи всі 

ймовірні ризики для власного здоров'я під час і після їх закінчення. 

Усі зареєстровані учасники самостійно несуть відповідальність за 

власне життя та здоров’я, щодо проведення змагання та підписують 

відповідну заяву.  

 Організатор Змагання не несе відповідальності за фізичні травми, 

ушкодження, погіршення фізичного стану, які учасник Змагання зазнав під час 

проведення Змагання;  

 Організатор Змагання не несе відповідальності за погіршення фізичного 

стану учасника Змагання після проведення Змагання;  



 

 Організатор Змагання не несе відповідальності за будь-які збитки (втрату 

або пошкодження особистих речей), які учасник Змагання поніс під час 

проведення Змагання; 

 Організатор Змагання не несе відповідальності за будь-які збитки, 

пошкодження або іншу шкоду, завдану під час Змагання учасниками або 

глядачами Змагання.  

 

 13.   Реєстрація на Змагання.  

Учасники допускаються до змагань за умови належної і своєчасної 

реєстрації на змагання.  

 

14. Строки та порядок подання заявок на участь у Чемпіонаті України з 

марафонського бігу для територіальних ФЛА. 

 Територіальні федерації, які мають доступ до системи інформаційно-

аналітичної системи підтримки діяльності Федерації легкої атлетики України 

«Електронний офіс ФЛАУ», формують заявки у електронному вигляді в 

інформаційно-аналітичній системи підтримки діяльності Федерації легкої атлетики 

України «Електронний офіс ФЛАУ» за посиланням: https://www.office.uaf.org.ua; 

 На Чемпіонаті України з марафонського бігу стартові номери учасників 

змагань повинні бути єдиного затвердженого формату, які будуть видані 

Організатором змагань 15 вересня 2018  р.  

 Заявочний лист команди без підпису керівника спортивної організації  та 

керівника територіальної федерації, що направляє на змагання та печаток зазначених 

організацій,  вважається недійсним.  

 Територіальні федерації, мають можливість внести зміни в системі 

«Електронний офіс ФЛАУ», до 08.09.2018; 

 У день приїзду 15.09.2018 року  до секретаріату змагань надається оригінал 

заявки. При відсутності прізвища спортсмена у електронній базі даних ФЛАУ – 

обов’язково надається оригінал паспорту. 

 У день приїзду 15.09.2018 року секретаріат змагань працює з 10.00 до 14.00 

лише для  остаточних уточнень заявок і підтвердження про участь. 

 Технічна нарада та видача стартових пакетів для учасників Чемпіонату 

України з марафонського бігу буде проводитися 15.09.2018 р. о 17.00 за адресою м. 

Дніпро, (буде уточнена до 01 вересня 2018р) 

 

15.   Стартові внески 

Учасники чемпіонату України не сплачують стартовий внесок за участь в 

змаганнях. 

 



 

16.    Особисті дані 

Кожен учасник змагань згоден на використання його особистих даних, фото-, 

відео- або аудіоматеріалів з його участю і без узгодження з ним для реклами заходу 

без будь-якої  компенсації з боку організатора змагань. 

Всі фото- та відеоматеріали змагань, доступні організатору змагань, можуть бути 

використані організатором змагань як допоміжні документи, що підтверджують 

точність результатів змагань і випадки порушення правил змагань. 

  

17. Стартові пакети, отримання стартових пакетів 

 

Видача стартових пакетів буде проводитись  15 вересня 2018 року, з 10-00 

до 20-00 год.  за адресою: вул..Короленко , 2, конференц-зали Гранд Готелю 

«Україна» 

 

В «стартовий пакет» учасника на дистанції 42.195 км включені: 

- Стартовий номер учасника з іменем (при реєстрації до 1 вересня 2018 р); 

- Електронний чіп для фіксації результату; 

- - Медаль фінішера (в разі подолання дистанції та перетину фінішної лінії) 

- Екорюкзак; 

- Карта маршруту; 

- Гід учасника; 

- спеціальні пропозицій від партнерів заходу; 

- На фінішу: яблуко, банан, печиво, вода; 

- Онлайн-диплом з результатом; 

- Смс-інформування результату (в разі якщо при реєстрації зазначено актуальний 

номер телефону); 

- Роздягальні і камери схову (роздягальні працюють з 7:00 до 16:00); 

- Пункти харчування та гідратації: 5, 10, 16.5,  21; 25; 31; 34.5; 37 км і на фініші; 

- Підтримка на трасі фан-групами та музикантами. 

 - освіжаючі пункти по трасі; 

- безкоштовні відкриті тренування перед марафоном «Поглянь на біг по-новому» 

за участі професійних тренерів в п’яти містах України; 

- відвідування виставки спортивних товарів DniproSportExpo; 

- яскраві фото з забігу 

 

18.   Результати та їх облік 

Захід обслуговується: 

-   Електронною системою хронометражу; 



 

-   Суддями за допомогою ручного хронометражу лише перших 5 чоловіків та 5 

жінок.  

Оргкомітет Змагання не гарантує отримання особистого результату кожним 

учасником у таких випадках: 

-   Учасник неправильно прикріпив номер; 

-   Учасник втік з чужим номером; 

-   Стартовий номер порваний, зім'ятий і т.п.; 

-   Електронний чіп був розмагнічений, порваний, зім'ятий і т.п.; 

-   Електронний чіп був проколотий або пошкоджений; 

-   Втрати номера. 

Організатори попереджають, що електронна система хронометражу має 

сертифікований відсоток втрат результатів – не більше 3% від загальної кількості 

чипів. 

Під час подолання всієї дистанції стартовий номер повинен бути в такому 

вигляді, в якому він був виданий. Суворо заборонено знімати, закривати і 

пошкоджувати його (підрізати, згинати і т.п.). 

 

Організатор змагань повинен розмістити на сайті попередній протокол змагань 

не пізніше наступного дня після проведення змагань на сайті https://athletic-

events.com та www.dnipromarathon.com 

 

 

19.   Ліміт часу 

  

19.1.  В легкоатлетичних забігах ліміт часу становить: 

•   в марафоні (42.195 км) — 6 годин. При цьому встановлено ліміт на 

проходження участків траси: 10 км - 1 година 30 хвилин. 21 км - 3 години. 31 км - 4 

години 30 хвилин. 

Учасники змагань, які не дотрималися ліміту часу, знімаються з дистанції і 

можуть продовжити рух поза трасою змагань (тротуари, пішохідні доріжки і т.д.), 

дотримуючись ПДР України. 

20.   Визначення переможців та призерів 

Визначення переможців та призерів Змагання серед легкоатлетів відбувається за 

фактом приходу відповідно до пункту № 165.24(f) (правила IAAF). 

21.   Нагородження переможців 

https://athletic-events.com/
https://athletic-events.com/
http://www.dnipromarathon.com/


 

Призова сітка визначається організатором у кожній дистанції на розсуд 

організатора. 

Виплата винагороди визначеним призерам забігів здійснюється у готівковий або 

безготівковий спосіб впродовж 30 календарних днів з моменту проведення 

Змагання. Виплата здійснюється на банківський рахунок переможця або в готівкою 

в офісі організатора забігу: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,36а.  

Виплата винагороди в рамках Чемпіонату України серед дорослих та молоді 

здійснюється лише після отримання результатів допінг-контролю (якщо він буде 

здійснюватись), але не пізніше 30 календарних днів з моменту проведення Змагання. 

Виплата грошової винагороди здійснюється лише за умови надання призером 

Організатору оригіналу та копії власних документів: паспорту, індивідуального 

податкового коду. Призер та Організатор підписують відповідний документ, що 

засвідчує факт виплати винагороди. 

  

Якщо  учасник не з'явився на церемонію нагородження, він втрачає право на 

одержання такого призу. 

  

Переможці та призери отримують пам'ятні призи від організаторів та спонсорів 

заходу. 

22.1 Легкоатлетичні дистанції 

22.1.1. Умови визначення першості та нагородження переможців та 

призерів, заявлених територіальними ФЛА 

 Особиста першість визначається відповідно до Правил ІААФ 

 Командна першість визначається загальною сумою очок 4-ох кращих 

залікових результатів кожної команди за таблицею нарахування очок для 

командного заліку; 

 Заохочувальні очки за встановлення рекорду та заохочувальні очки за 

перевищення розрядних нормативів додаються до отриманих очок командного 

заліку; 

 Протести розглядаються відповідно до Правил ІААФ 

 

 

Таблиця нарахування очок до командного заліку 

Зайняті 

місця 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Дорослі, 

молодь 
100 80 70 60 50 40 30 25 20 15 10 5 

 

 



 

 

 

Таблиця нарахування  заохочувальних очок до командного заліку 

 

 Команди, які посіли 1-е, 2-е, 3-е місця на Чемпоінаті України з легкої 

атлетики  з марафонськог обігу нагороджуюься кубками (єдиний залік) 

 Учасники, які посіли 1-е, 2-е, 3-е місця чемпіонату України з легкої 

атлетики з марафонського бігу серед молоді нагороджуються медалями та цінними  

призами від спонсорів та партнерів. 

 Учасники, які посіли 1-е, 2-е, 3-е місця чемпіонату України з легкої 

атлетики з марафонського бігу серед дорослих нагороджуються медалями та 

грошовими призами згідно наступної призової сітки: 

Призова сітка для абсолютних переможців Чемпіонату України серед дорослих з 

марафонського бігу  (валюта - гривня): 

 

Місце чоловіки жінки 

1 30 000  30 000  

2 20 000  20 000  

3 10 000  10 000  

 

УВАГА! Учасники чемпіонату України не нагороджуються у віковій групі! 

Бонус за рекорд траси : 10 000 грн. чоловіку та жінці. Рекорд траси серед 

чоловіків : 2:24:26 , серед жінок - 2:52:51 

 

 

23.   Підсумкові протоколи 

 Підсумкові протоколи змагань надаються у електронному вигляді до офісу 

ФЛАУ он-лайн. У друкованому вигляді (1 примірник) надається до офісу ФЛАУ 

протягом 3 днів після закінчення останнього дня змагання. Розповсюджені ФЛАУ 

 Заохочувальні очки 

За 

встановлення 

рекорду 

України 

За перевищення розрядних нормативів 

МСМКУ 

МСУ 

КМСУ І розряд 

Дорослі, 

молодь 

200 100 
50 

- - 



 

підсумкові протоколи змагань у друкованому або електронному вигляді є 

офіційними  підсумковими документами змагань; 

 Результати змагань надаються офіційним статистиком ФЛАУ до ЄАА, 

ІААФ он-лайн; 

 Підсумкові протоколи підписує технічний делегат та головний секретар 

змагань; 

 Представники команд протягом 45 хвилин після закінчення програми 

змагань отримують підсумкові особисті рахунки команд, завірені технічним 

делегатом, головним секретарем змагань та печаткою організації, що проводить 

змагання, (а також за бажанням офіційного представника команди) повний 

підсумковий протокол  змагань у електронному вигляді. 

 

24.   Допінг-контроль 

 Учасники, які отримають повідомлення для проходження допінг-

контролю, повинні прибути до кімнати допінг-контролю у вказаний їм час. 

 

25.   Протести і претензії. Терміни подачі протестів і претензій 

Учасник має право подати протест або претензію, які розглядаються 

Апеляційним жюрі, до складу якого входить: керівник змагань , старший суддя 

стартово-фінішної зони і головний секретар. 

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. 

Решта претензій можуть бути проігноровані жюрі в силу їх незначущості (сюди 

відносяться друкарські помилки, некоректні анкетні дані та інше). 

При подачі претензії необхідно вказати наступні дані: прізвище та ім'я (анонімні 

звернення не розглядаються); суть претензії, в чому полягає претензія; підстави для 

претензії (фотографії та відеоматеріал). Дані індивідуальних вимірників часу до 

розгляду не приймаються. 

Претензії та протести приймаються тільки від учасників Змагання або від третіх 

осіб, які є офіційними представниками учасників. 

Термін подачі протестів та претензій, а також спосіб їх подачі: 

 Протести подаються в секретаріат на ім'я керівника  змагань  і 

розглядається апеляційним жюрі  



 

 Протест приймається лише після сплати суми у розмірі 200 грн. У разі 

задоволення протесту, кошти повертаються. У разі відхилення протесту, кошти не 

повертаються.   

 Протести та претензії, що впливають на розподіл призових місць в 

абсолютній першості, приймаються апеляційним жюрі в письмовій або усній формі 

протягом 30 хвилин з моменту оголошення переможців. 

  Розподіл призових місць після церемонії нагородження може бути 

переглянуто апеляційним жюрі тільки при  виявленні фактів порушення 

переможцем діючих правил, якщо виявлення порушень було неможливо до 

церемонії нагородження. 

 Рішення про перегляд призових місць приймається Директором Змагання. 

 З інших питань учасник має право подати протест або претензію  протягом 

3 (трьох) днів після закінчення заходу. Претензії відправляються на електронну 

адресу registration@startdnipro.com 

Жюрі у строк 24 години, з моменту отримання претензії, готує офіційну 

відповідь, який направляється на електронну адресу, з якої була подана претензія. 

Приймаються претензії виключно тільки ті, які не можуть вплинути на 

результати змагань. 

 

 26.   Дискваліфікація 

Суддівська колегія залишає за собою право дискваліфікувати учасника у разі, 

якщо: 

-   Учасник біг під зареєстрованим номером іншого учасника; 

-   Учасник скоротив дистанцію; 

-   Учасник пробіг дистанцію, на яку не був заявлений; 

-   Учасник використовував підручний засіб пересування (велосипед, самокат, 

авто-засіб для пересування та ін.); 

-   Учасник почав забіг до офіційного старту; 

-   Учасник почав забіг після закриття зони старту; 

-   Учасник прибіг до фінішу після закриття зони фінішу; 

-   Учасник почав забіг не з зони старту; 

-   Учасник біг без офіційного номера Змагання; 

-   Учасник проявив неспортивну поведінку. 

 

27.   Посвідчення про відрядження 

Відмітка про відрядження буде виставлятися представником Федерації легкої 

атлетики Дніпропетровської області на посвідченнях про відрядження тільки при 

отриманні пакету учасника за день до змагань. 

 

28.   Інформаційні джерела 

mailto:registration@startdnipro.com


 

 

Детальна інформація про Змагання розміщена на офіційному сайті 

dnipromarathon.com  

За інформацію на інших інформаційних  ресурсах  Оргкомітет змагань 

відповідальності   не несе. 

 Додаткову інформацію можна отримати, направивши запит на 

registration@startdnipro.com 

або за телефоном +38(098)0640214. 

  

Інформація щодо реєстрації учасників +38 (073) 132 37 24   
+38 (068) 795 67 56 
 

 

 

29.   Звіт про змагання 

 За підсумками змагання технічний делегат складає звіт про підготовку та 

проведення змагання та направляє його до офісу ФЛАУ до 19.09.2018 р. 

 

Контакти: 

 Директор змагань, керівник проекту  Ліщинська Світлана (098)0640214 

 Менеджер по роботі з учасниками Пеня Альбіна +38 (073) 132 37 24                    

+38 (068) 795 67 56 

 
Посада ПІБ Інформація  

Організаційний делегат Охріменко Олександр Володимирович Моб.тел +380672798456 

Організаційний делегат Сердюченко Олексій Олександрович представник Ради 

ФЛАУ 

Керівник змагань         Крок Борис Рафаїлович  

Технічний делегат Рибак Микола Миколайович  

Головний секретар Нікітенко Ольга Ісааківна моб.тел:+380681220820 

 

 

 

 

Регламент є офіційним викликом на змагання. 

http://www.dnipromarathon.com/
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tel:+380687956756
tel:+380731323724
tel:+380687956756

	1.  Цілі та завдання заходу:
	2.  Дата, час, місце проведення
	3.   Організація та керівництво проведенням заходу:
	4.1.  Базові правила
	7. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників.
	8.   Програма заходу
	9.   Маршрути і траса Змагань
	10.   Пункти харчування та гідратації
	11.   Учасники змагань
	12. Здоров'я
	15.   Стартові внески
	16.    Особисті дані
	17. Стартові пакети, отримання стартових пакетів
	18.   Результати та їх облік
	20.   Визначення переможців та призерів
	21.   Нагородження переможців
	22.1 Легкоатлетичні дистанції
	23.   Підсумкові протоколи
	24.   Допінг-контроль
	25.   Протести і претензії. Терміни подачі протестів і претензій
	28.   Інформаційні джерела
	29.   Звіт про змагання
	Контакти:

