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Шановні учасники «ALMAZ GROUP
DNIPRO MARATHON – 2021»!
Радий вітати вас у нашому славному місті на Дніпрі.
Цьогоріч ми нарешті повертаємося до традиції проведення осінніх
марафонів.
П’ятий ювілейний «Almaz Group Dnipro Marathon» став дійсно
довгоочікуваною подією. Ми всі скучили за цією особливою
атмосферою.
Організація марафону незмінно буде на найвищому рівні.
Тож легкого старту і нових особистих рекордів. Головне – бережіть
своє здоров’я!

Міський голова Дніпра Борис Філатов

Дорогі атлети!
Я впевнена, що для більшості з вас, 5-th ALMAZ GROUP Dnipro
Marathon – найбільш очікуваний біговій старт останніх років.
Всі ви ретельно готувалися до нього, і розраховуєте отримати не
тільки високі результати, а й величезне задоволення.
Колектив організаторів зробив все для того, щоб в стартовому
містечку, і на трасі марафону ви відчували себе максимально
комфортно, а це свято бігу запам’яталрсь вам надовго.
Наші шановні спонсори підготували для вас море призів та
подарунків.
Вдалого вам старту, перемог і відмінного настрою!
Засновник Almaz Group Dnipro Marathon, Президент Федерації легкої
атлетики Дніпропетровської області та м. Дніпро Марина Філатова

Вітаю!
Мене звуть Олексій Шох. Я засновник українського
автомобільного холдингу «ALMAZ GROUP». Наша компанія з
радістю взяла участь у підготовці марафону як генеральний
спонсор заходу. Ми збігаємося за цінностями та єдині в позиції
соціальної відповідальності.
AG об’єднує лідерів. Porsche, Lexus, Toyota, SEAT, CUPRA
(ексклюзив) + вантажний напрямок — Scania та MAN. Ми
примножуємо ресурси наших співробітників, клієнтів і партнерів
заради досягнення спільних цілей. Ми створюємо можливості в
Україні, а також впевненість у майбутньому та сьогоденні
завдяки неперевершеному сервісу. Наша культура починається з
поваги до Людини. Є, на кого покластися!
Бажаю бути лідером насамперед для самого себе і
пробігти дистанцію найкращим чином!

Visa та ПриватБанк
Visa є світовим лідером у галузі цифрових платежів. Наша місія — об’єднати світ
за допомогою найбільш інноваційної, глобальної, надійної та безпечної платіжної
мережі VisaNet, що дає змогу споживачам, бізнесу та економіці розвиватися.
VisaNet забезпечує надійні та безпечні платежі по всьому світу, в 200 країнах і
територіях, і може обробляти понад 65 000 транзакцій на секунду. Компанія Visa
є відданою інноваціям, що є каталізатором швидкого зростання «пов’язаної
торгівлі» (connected commerce), в умовах якої практично будь-який підключений
пристрій може здійснювати платежі, таким чином наближаючи перехід до
майбутнього без готівки – скрізь і для всіх.
ПриватБанк — це найбільший український банк, що заснований у 1992 році і є
лідером банківського ринку країни. У II кварталі 2021 року з нами співпрацюють
близько 60% українців.
Наша спільна ціль — покращити рівень життя й економіки, допомогти бізнесу
зростати.
Також ми реалізуємо соціальну відповідальність через підтримку і стимулювання
різноманітних ініціатив. Один з наших спільних напрямків розвитку — це спорт.
З 1986 року Visa є глобальним спонсором Олімпійських ігор. Цьогоріч компанія
підтримувала спортсменів #TeamVisa та збірну України на Олімпійських та
Паралімпійських іграх Токіо 2020.
Ми раді бути партнером Dnipro Marathon 2021 і бажаємо кожному
учаснику витривалості, сили і перемог!

ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ –
НАЙБІЛЬША ЗЕЛЕНА ІНВЕСТИЦІЯ
В ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ
•

Перший металургійний завод,
побудований в Україні «з нуля» за останні 50 років

•

Інвестиції в проект склали 1 млрд доларів

•

Відповідає жорстким європейським екологічним стандартам

•

Об'єднує інноваційні сталеплавильні технології,
новий підхід до виробничої культури і сучасні арт-інсталяції
Олафура Еліассона

•

Відкритий для гостей з України та світу

Магазин FORMA- це спортивний бутик
Тут немає натовпів покупців, гучної музики та продавців які настирливо
пропонують непотрібний вам товар. Зате як тільки ви захочете, вам розкажуть
все в найдрібніших подробицях, про кожну деталь вподобаних кросівок або
технології швів на одязі. І коли зробите покупку, отримаєте її в красивій
паперовій упаковці.
Якщо ви приїдете сюди на велосипеді, вашого друга зможете припаркувати
прямо всередині магазину. Все для вашої зручності!
Магазин FORMA в основі своїй є біговим концептом. Для бігу тут є все: від
кросівок самої останньої моделі до нижньої білизни. Але також приділяється
велика увага фітнесу, плаванню і спортивним образам для повсякденного носіння.
Тільки кращі світові бренди: MIZUNO, ASICS, BROOKS, SAUCONY, NEW
BALANCE, UNDER ARMOUR, ARENA, TYR, ZOGGS, ALPINA, FALKE,
BRAND 47.
Адреса магазину: пр. Дмитра Яворницького, 83
Контакти: +380 95 122 58 35
e-mail: formadp2018@gmail.com
Сайт (онлайн-продажу): forma.dp.ua

Будь в кращій формі!
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07:00 – відкриття «Марафонського містечка», Площа Героїв Майдану.
8:00-16:00 – робота камер схову та роздягалень
08:30 – трансфер учасників естафети 2*10 км+2*11,0975 км (другий та четвертий етапи)
08:30 – загальна розминка для дорослих
08:50 – відкриття стартового коридору для марафону 42,195 км, естафети 2*21.097,
естафети 2*10+2*11.097, напівмарафону 21,0975 км
08:50 – церемонія відкриття Dnipro Marathon 2021
09:00 – старт на дистанції 42,195 км (марафон), 21.0975 км (півмарафон), естафет
2*10+2*11.0975км, 2*21.0975км (загальний старт учасників - індивідуалів, команд)
09:10 – відкриття стартового коридору для 5 км 9:20 – старт на дистанції 5 км.
10:30 – нагородження переможців на дистанції 5 км (абсолют). Найшвидша
корпоративна команда на 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)
12:10 – відкриття стартового коридору на дистанцію 10 км.
12:15 – дитяча руханка
12:20 – старт на дистанції 10 км.
12:30 – відкриття стартового коридору для дитячого забігу на 1000 м (дівчата)
12:40 – старт дитячого забігу на 1000 м (дівчата)
12:50 – Відкриття стартового коридору для дитячого забігу на 1000 м (хлопці)
13:00 – Старт дитячого забігу на 1000 метрів (хлопці)
13:05 – Нагородження переможців на дистанції 10 км, нагородження переможців
естафети 2*21.097 (дівчата), естафети 2*10+2*11.0975 км, найбільшого бігового
клубу
13:10 – Відкриття стартового коридору для дитячого забігу на 500 м (дівчата)
13:20 – Старт дитячого забігу на 500 метрів (дівчата)
13:30 – Відкриття стартового коридору для дитячого забігу на 500 м (хлопці)
13:35 – Старт дитячого забігу на 500 метрів (хлопці)
13:45 – Відкриття стартового коридору для дитячого забігу на 100 м (дівчата)
13:50 – Старт дитячого сімейного забігу на 100 метрів (дівчата)
13:55 – Відкриття стартового коридору для дитячого забігу на 100 м (хлопці)
14:00 – Старт дитячого сімейного забігу на 100 метрів (хлопці) (дівчата)
14:00 – Нагородження найсильніших корпоративних команд на 10 км.
14:10 – Нагородження переможців дитячих забігів
14:10 – старт на дистанції 1609 метрів «Благодійна миля добра»
14:20 – 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

42.195 km

Ліміт часу на дистанцію — 6 год.

5, 10, 16, 20, 22, 25, 31, 36.5, 38.7, ФIНIШ.

СТАРТ, 5, 10, 21.1, 30, 38, ФІНІШ.

21.0975 km
СПОНСОР ЗАБІГ У

5, 10, 16, 20, ФIНIШ.

СТАРТ, 5, 10, ФІНІШ.

Ліміт часу на дистанцію — 3 год.

10 km

5 km

Ліміт часу на дистанцію — 1 год. 20хв.

Ліміт часу на дистанцію — 40 хв.

Дитячі забіги

Мил я добра

Дистанція — 1,609 км
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