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1.МЕТА ПРОВЕДЕННЯ КРОСУ 
Зимовий крос «North Wild Way» проводиться з метою: 
▪ популяризації здорового способу життя та різновидів активного       
відпочинку 
▪ розвитку трейлового бігу 
▪ популяризація культури загартування  взимку 
▪ підвищення змагального духу серед спортсменів та любителів 
▪ розширення дружніх зв’язків між спортивними клубами та       
організаціями 
 

2.ДАТА, МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КРОСУ 
Дата проведення: 4 лютого 2018 р.  
Місце проведення: м. Київ, Конча Заспа, вул. Генерала Матикіна, 10 
Час старту: о 12.00.  
 

3. ДИСТАНЦІЇ КРОСУ ТА ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ 
Дистанції кросу пролягають в природному зеленому, заплавному –        
«дикому» районі Конча Заспа.  
Зимовий крос «North Wild Way» передбачає проходження дистанцій: 
▪ 10 км – дике коло.  
▪ 20 км – подвійна доза. 
 

4. ПРОГРАМА КРОСУ 
10.00 – 11.00 – реєстрація та видача стартових пакетів 
11.30 – 11.45 – брифінг 
12.00 – відкриття змагань, загальний старт 
14.30 – нагородження призерів та переможців 
14.00 – 15.00 – пригощаємо гарячим  
 

5. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ 
5.1. Попередня реєстрація учасників проводиться по формі за       
посиланням по 28.01.2018 року (включно). 
5.2. До участі у кросі допускаються особи, які досягли 16 – річного            
віку. 
5.3. Залік – особистий. 
5.4. Під час проходження реєстрації на місці старту учасники повинні         
пред’явити документ, що підтверджує особу. 

https://drive.google.com/open?id=1qxvPRcA1gyrTX-Bmo0frLvicCcCSIJ8g&usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRIcfLHF-qgGjvOSHnlmQgbJyRFoSJTQ_NpbQVfNorIdBGvQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRIcfLHF-qgGjvOSHnlmQgbJyRFoSJTQ_NpbQVfNorIdBGvQ/viewform


5.5. Організатори мають право відмовити учасникові в участі у        
змаганнях.  
 

6. СТАРТОВИЙ ВНЕСОК 
6.1. Під час попередньої реєстрації або у день змагань учасник         
сплачує стартовий внесок, розмір якого залежить від дати сплати. 

Дистанція 
Вартість за умови 

сплати до 21.01.2018, 
грн 

Вартість за умови сплати 
до 26.01.2018, або у день 

старту, грн 

10 км 200 250 

20 км 250 300 

6.2. Учасники, які досягли 60-річного віку та старше, сплачують 50%         
від стартового внеску. 
6.3. Сплатити реєстраційний внесок можливо на к/р ПриватБанку       
№4149 4378 5963 6332 (Доценко Олена) та надіслати смс з Прізвищем           
та дистанцією на номер 0938272238. 
6.4. В стартовий пакет учасника входить: 
▪ стартовий номер 
▪ сертифікати від партнерів 
▪ медаль фінішера 
▪ харчування на дистанції 
▪ частування на фініші  
6.5. Перереєстрація учасників можлива при додатковій сплаті збору у         
розмірі 25 грн.  
 

7. ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ 
7.1. Кожний учасник несе особисту відповідальність за свій фізичний        
стан, визначає ризики для власного здоров’я під час та після          
закінчення змагань, у день старту надає розписку про звільнення         
організаторів змагань від відповідальності. 
7.2. Учасники North Wild Way на дистанції 10 км бігом долають 1 коло            
за розміткою, долаючи перешкоди на дикому шляху. 

Учасники North Wild Way на дистанції 20 км долають 2 кола за            
розміткою. 

 



8. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 
8.1. Переможцями визначаються учасники, які першими перетнули      
лінію фінішу.  
8.2. Нагороджуються: 

▪ 1, 2, 3 місце на дистанції 10 км жінок,  
▪ 1, 2, 3 місце на дистанції 10 км серед чоловіків, 
▪ 1, 2, 3 місце на дистанції 20 км серед жінок, 
▪ 1, 2, 3 місце на дистанції 20 км серед чоловіків. 
 
 

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ 
9.1. Зимовий крос обслуговує лікар швидкої допомоги. 
9.2. Реєстрація розташована у приміщенні БК «Конча Заспа» 
9.3. Санітарно-гігієнічна зона розташована у локації реєстрації. 
9.4. Мапа севісних пунктів буде наповнюватись за посиланням 
9.5. Особисті речі, при необхідності, учасники можуть здати до        
камери схову. 
9.6. Після подолання дистанції всі учасники приєднуються до       
частування. 
 

10. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
Учасники змагань не мають зауважень щодо розміщення їх особистих         
даних (ПІБ, рік народження та стать) у стартовому листі та фінішному           
протоколі, а також фото- та відеоматеріалів за їх участі. 
 

11. ПРОТЕСТИ 
Протести учасників приймаються у письмовій формі на протязі 1         
години після закінчення контрольного часу. 
 

12. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ 
12.1. Організатори залишають за собою право вносити корективи до        
Положення, з метою більш ефективної організації змагань, про що         
учасники будуть проінформовані на сторінці  
12.2. Це Положення є викликом на змагання 

https://drive.google.com/open?id=1qxvPRcA1gyrTX-Bmo0frLvicCcCSIJ8g&usp=sharing

