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100 БУКО миль

Гірський біговий ультрамарафон

Ворохта, 02-05 серпня 2018

Несамовите й Піп

183 км
 10200 м набору

 КЧ – 60 годин

ПетросКвас

109 км
 5840 м набору

 КЧ – 36 годин

ДраГоверла

75 км
 4165 м набору

 КЧ – 23,5 години

OnlyГоверла

42 км
 2100 м набору

 КЧ – 12 годин

Умови проходження дистанцій

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 визначаючі свій темп руху, місце та тривалість свого відпочинку. Учасники
змагань мають рухатись по дистанції, використовуючи GPS-трек підготовлений організаторами.

 Увага! Допускається зрізання маршруту в місцях «серпантину».

Для отримання стартового пакету на місці змагань необхідно надати:

паспорт
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медичну довідку

розписку відповідальності (заповнюється на місці)

обов’язкове спорядження

Учасники дистанцій  ДраГоверла та ГоверлаOnly можуть отримати свої пакети безпосередньо на
місці свого старту за годину до стартового часу. При цьому особисті речі можна буде здати
організаторам для доставки на фініш забігу.

Cтарт дистанції Несамовите_й_Піп в центрі м.Ворохта. На старти трьох інших дистанцій буде
організовано доставку учасників суддівським або рейсовим транспортом.

Старт на кожній дистанції загальний.

Маршрути дистанцій прокладені на місцевості як правило по маркованих туристичних стежках. 
В інших випадках організатори промаркують трасу прапорцями(на відкритій місцевості), або
спеціальною фарбою чи кольоровими картонними квадратами на деревах, камінні та інших
об’єктах.

Для контролю проходження учасниками траси встановлені суддівські контрольні пункти (КП). На
декількох КП будуть організовані пункти харчування(ПХ). Час функціонування таких ПХ буде
обмежений рамками контрольного часу(КЧ). Наповнення ПХ та КЧ вказано в таблиці для кожної
дистанції окремо.

Фіксація проходження КП учасниками відбувається скануванням QR-коду з номеру учасника
суддями на КП, а також записами в суддівський протокол.

На фініші учасник повинен перетнути фінішний створ та надати для зчитування QR-код.

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 і технічна допомога сторонніх осіб
і т. д.). Не вважається сторонньою отримання допомоги від суддів та учасників забігу, та
використання для свого харчування існуючої по маршруту інфраструктури.

невідвідування КП

пошкодження КП

відсутність при реєстрації оригіналу медичної довідки про допуск учасника до змагань

викидання сміття на дистанції(воно має бути принесено на фініш, або будь-який ПХ)

Водою на дистанції учасники забезпечують себе самостійно!
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В разі відсутності на фініші, або будь-якому КП обовязкового спорядження учасник отримує
штраф в розмірі 120 хвилин (для траси Несамовите_й_Піп та ПетросКвас), 60 хвилин (для траси
ДраГоверла) або 30 хвилин (для траси OnlyГоверла)

Добирання на старт

Старт дистанцій буде відбуватись з різних місць (!), а фініш у всіх спільний у Ворохті.

Несамовите й Піп (183км) старт з стадіону школи в м.Ворохта о 00:00 п’ятниці 3 серпня

ПетросКвас (109км) старт з с.Говерла в 00:00 суботи 4 серпня
 добирання: суддівський трансфер з Ворохти 

ДраГоверла (75км) старт з с.Кваси о 12:30 суботи 4 серпня
 добирання: приміський потяг №6441 напрямок Ворохта-Кваси 10:30-11:41

OnlyГоверла (42км) старт з с.Лазещина об 11:30 суботи 4 серпня
 добирання: приміський потяг №6441 напрямок Ворохта-Лазещина 10:30-11:01

Якщо ви вже сплатили стартовий внесок і знаєте, що вам потрібен трансфер з Ворохти в місце
старту, то прохання повідомити про це до 16:00 13.07.2018 на мейл reg@carpathiatrail.com.

 В іншому випадку ми розцінюємо, що на місце старту ви добираєтесь самостійно і квитків на вас
не купуємо.

Розклад змагань

Четвер, 02 серпня 2018р.

18-00  – початок реєстрації дистанції Несамовите_й_Піп

23-00 – брифінг

П’ятниця, 03 серпня 2018р.

00-00  – старт дистанції Несамовите_й_Піп (м.Ворохта)

18-00 —  початок реєстрації дистанції ПетросКвас

22-00 — виїзд на старт

23-15 – брифінг

Субота, 04 серпня 2018р.

00-00  – старт дистанції ПетросКвас (с.Говерла)
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08-00 —  початок реєстрації дистанцій ДраГоверла та OnlyГоверла

10-00 — орієнтовний час фінішу переможця дистанції Несамовите_й_Піп

10-30 — виїзд на старт дистанцій ДраГоверла та OnlyГоверла

11-30 — старт дистанції  OnlyГоверла (Лазещина)

12-30 — старт дистанції ДраГоверла (Кваси)

14-00 — орієнтовний час фінішу переможця дистанції ПетросКвас 

17-00 — орієнтовний час фінішу переможця дистанції  OnlyГоверла

23-30 — закриття дистанції OnlyГоверла

Неділя, 05 серпня 2018р.

00-00  – орієнтовний час фінішу переможця дистанції ДраГоверла

12-00 — закриття дистанцій ПетросКвас, ДраГоверла та Несамовите_й_Піп

12-00 — закриття змагань, нагородження переможців

Реєстрація

Попередня реєстрація на змагання доступна  на сайті до 01.08.2018

Стартовий внесок

Несамовите й Піп

до 15.04.2018 – 1100 грн
 до 15.06.2018 – 1350 грн
 з 16.06.2018 – 1500 грн

ПетросКвас

до 15.04.2018 – 900 грн
 до 15.06.2018 – 1050 грн
 з 16.06.2018 – 1200 грн
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ДраГоверла

до 15.04.2018 – 700 грн
 до 15.06.2018 – 850 грн
 з 16.06.2018 – 1000 грн

OnlyГоверла

до 15.04.2018 – 500 грн
 до 15.06.2018 – 650 грн
 з 16.06.2018 – 800 грн

На додаткову знижку в розмірі 20% мають право учасники молодші за 20 років і старші за 50
років (різниця року змагань та року народження мають бути менше 20 або більші 50), а також
призери 100БукоМиль 2017 року в усіх заліках, та організатори змагань з бігу, тріатлону,
пригодницьких перегонів.

Щоб скористатися пільговими умовами реєстрації, необхідно повідомити Організаторів про своє
право написавши на електронну адресу reg@carpathiatrail.comreg@carpathiatrail.com

Стартовий внесок включає:

номер учасника

фірмовий сувенір з логотипом змагань (при умові заявки до 10 липня 2018 року (включно))

фотографії з дистанції

оплата за перебування в заповіднику

напої та харчування на пунктах підживлення на трасі

медаль фінішера.

Умови повернення стартового внеску

У випадку відмови від участі у змаганнях та попереднього сповіщення Організаторів за
допомогою електронної пошти, діє наступна схема компенсації стартового внеску:

сповіщення до 1 липня 2018 року – компенсація 90% внеску

після 1 липня 2018 року – повернення внеску відсутнє (за запитом, учаснику пересилається
стартовий комплект матеріалів)

Підведення підсумків та нагородження

Переможець змагань визначається за найменшим часом проходження всієї траси.

mailto:reg@carpathiatrail.com
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Залік проводиться в наступних категоріях:

MO (Men Open) – чоловіки

MV1(Men Masters1) – чоловіки 1978-1969 року народження

MV2(Men Masters2) – чоловіки 1968 року народження і старші

WO (Women Open) – жінки

WV1 (Women Masters1) – жінки 1978-1969 року народження

WV2 (Women Masters2) – жінки 1968 року народження і старші

За відсутності в будь-якій категорії хоча б 5-ти учасників, категорія може бути об’єднана з
суміжною категорією.

Протести з приводу результатів змагань приймаються суддівською колегією впродовж години з
моменту попереднього оприлюднення результатів. Суддівська колегія розглядає протести і
ознайомлює зацікавлені сторони з результатами його розгляду.

Учасники, які зайняли призові місця серед чоловіків та жінок, нагороджуються пам’ятними
дипломами та призами від спонсорів.

Організаторами та спонсорами змагань можуть бути засновані додаткові призи для різних
категорій учасників.

Організатори мають право коректувати умови проходження змагань, про що додатково
повідомлятимуть учасників.

Несамовите й Піп

Характеристики дистанції

Довжина: 183 км 
 Набір вистоти: 10220 м 

 Контрольний час:  60 годин
 Заброска: КП с.Говерла, КП Ясіня 

 (окремий пакет на кожен з КП)

для перегляду треку радимо сайтhttps://nakarte.tkhttps://nakarte.tk

трек повністю можна завантажити туттут

трек по часитнах:
 — Ворохта-ДземброняВорохта-Дземброня

  

https://nakarte.tk/
https://www.dropbox.com/s/ukp4k12aiq9o3cf/NesamovytePip.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qkm2n2zg1nbjs7y/101%D0%91%D0%A3%D0%9A%D0%9E_%D0%92%D0%BE%D1%80_%D0%94%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80.gpx?dl=0
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— Дземброня — ПіпІванДземброня — ПіпІван
  — ПіпІван — ГоверлаПіпІван — Говерла

  — Говерла — КвасиГоверла — Кваси 
 — Кваси — ЯсіняКваси — Ясіня 

 — Ясіня — ЛазещинаЯсіня — Лазещина 
 — Лазещина — ВорохтаЛазещина — Ворохта

легенда маркуваннялегенда маркування (радимо роздрукувати і взяти з собою)

таблиця контрольних пунктів (в форматі excelв форматі excel):
 

Спорядження

Обов’язкове спорядження:

справний мобільний телефон з сім-карткою та з можливістю здійснювати вихідні дзвінки

GPS з треком, чи(або) карта дистанції та компас

налобний ліхтарик

комплект запасних батарейок

вітровка, шапочка і рукавички

аптечка (бинт, пластир, перекис водню, знеболюючі і серцеві засоби)

ємність для води (не менше 0,7л)

запас продуктів (не менше 200 гр)

Рекомендоване спорядження

https://www.dropbox.com/s/iagxzhhbr05o038/102%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%B7%D0%B5%D0%BC_%D0%9F%D0%B8%D0%A7.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h7zzo11qlafws0i/103%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B8%D0%A7_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hal5oa5edbndcu0/104%D0%91%D0%A3%D0%9A%D0%9E_%D0%93%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8h8tq2nlz4rviec/105%D0%91%D0%A3%D0%9A%D0%9E_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81_%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q84cg3efe5axuqy/106%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%89.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yppqw6mvd7yrl4n/107%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D0%B7_%D0%92%D0%BE%D1%80.gpx?dl=0
https://drive.google.com/open?id=14MYMiBfDY970dbsIsQpwrbZ0Keh0MxVbDJcRpsMH7Y8
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gF4FEYqWQuDmDrsX3RDMfR3bdjAkV5UwZjbeEj119ak/edit?usp=sharing


01.08.2018 100 БУКО миль — Ультратрейл

http://100bukomiles.carpathiatrail.com/ 8/10

трекінгові палки

додаткові медичні засоби (зігріваюча мазь, вазелин тощо)

“аварійна” сума грошей (не менше 200 грн.)

додаткова батарейка для телефону

  

ПетросКвас

Характеристики дистанції

Довжина: 110км
 Набір вистоти: 5775 м

 Контрольний час: 36 годин
 Заброска: КП Ясіня 

 

для перегляду треку радимо сайт https://nakarte.tk https://nakarte.tk

трек повністю можна завантажити туттут
  

трек по часитнах:
 — Старт-ГоверлаСтарт-Говерла
  — Говерла — КвасиГоверла — Кваси

  — Кваси — ЯсіняКваси — Ясіня
  — Ясіня — ЛазещинаЯсіня — Лазещина

  — Лазещина — ВорохтаЛазещина — Ворохта

легенда маркуваннялегенда маркування (радимо роздрукувати і взяти з собою)

таблиця контрольних пунктів (в форматі excelв форматі excel):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWpqgfr5o8TvIyT1gm4CuzrDNNqQXf6ZTVju96p3fQyXqeJw/viewform?usp=sf_link
http://reg.carpathiatrail.com/nesamovyte-i-pip-oplata/
http://reg.carpathiatrail.com/nesamovyte-i-pip-uchasnyky/
https://nakarte.tk/
https://www.dropbox.com/s/hpp89wbt64xtbir/PetrosKvas.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mui7jzy1fbvvjak/110%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE_108_%D1%81%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hal5oa5edbndcu0/104%D0%91%D0%A3%D0%9A%D0%9E_%D0%93%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8h8tq2nlz4rviec/105%D0%91%D0%A3%D0%9A%D0%9E_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81_%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q84cg3efe5axuqy/106%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%89.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yppqw6mvd7yrl4n/107%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D0%B7_%D0%92%D0%BE%D1%80.gpx?dl=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19LRk2eAFmhHYUVdOA5gvGvGBXAP8lOnoP4cADchGgOQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lYaO4OdLKFLiQqjfVbiCHckzY3wZGatB7LrJ1fO166U/edit?usp=sharing
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Спорядження

Обов’язкове спорядження:

справний мобільний телефон з сім-карткою та з можливістю здійснювати вихідні дзвінки

GPS з треком, чи(або) карта дистанції та компас

налобний ліхтарик

комплект запасних батарейок

вітровка, шапочка і рукавички

аптечка (бинт, пластир, перекис водню, знеболюючі і серцеві засоби)

ємність для води (не менше 0,7л)

запас продуктів (не менше 200 гр)

Рекомендоване спорядження

трекінгові палки

додаткові медичні засоби (зігріваюча мазь, вазелин тощо)

“аварійна” сума грошей (не менше 200 грн.)

  

ДраГоверла

Характеристики дистанції

Довжина: 75 км
 Набір вистоти: 4165 м

 Контрольний час: 23,5 години
 

для перегляду треку радимо сайт https://nakarte.tk https://nakarte.tk

трек повністю можна завантажити туттут

трек по часитнах:
 — Старт- КвасиСтарт- Кваси

  — Кваси — ЯсіняКваси — Ясіня
  — Ясіня — ЛазещинаЯсіня — Лазещина

  — Лазещина — ВорохтаЛазещина — Ворохта

легенда маркуваннялегенда маркування (радимо роздрукувати і взяти з собою)

https://goo.gl/forms/r8k9pqtSIlascTjC2
http://reg.carpathiatrail.com/ryzhi-i-petros-oplata/
http://reg.carpathiatrail.com/ryzhi-i-petros/
https://nakarte.tk/
https://www.dropbox.com/s/un62k3qxmardwf1/DraGoverla.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/faqfkexhzg50fnh/109%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE_75_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8B.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8h8tq2nlz4rviec/105%D0%91%D0%A3%D0%9A%D0%9E_%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81_%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q84cg3efe5axuqy/106%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%89.gpx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yppqw6mvd7yrl4n/107%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D0%B7_%D0%92%D0%BE%D1%80.gpx?dl=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17jxcPyWmfjpm4Bgtzgi8PWDQ-bagEFpifZERD-735S8/edit?usp=sharing


01.08.2018 100 БУКО миль — Ультратрейл

http://100bukomiles.carpathiatrail.com/ 10/10

таблиця контрольних пунктів (в форматі excelв форматі excel):

Спорядження

Обов’язкове спорядження:

справний мобільний телефон з сім-карткою та з можливістю здійснювати вихідні дзвінки

GPS з треком, чи(або) карта дистанції та компас

налобний ліхтарик

комплект запасних батарейок

вітровка, шапочка і рукавички

аптечка (бинт, пластир, перекис водню, знеболюючі і серцеві засоби)

ємність для води (не менше 0,7л)

запас продуктів (не менше 200 гр)

Рекомендоване спорядження

трекінгові палки

додаткові медичні засоби (зігріваюча мазь, вазелин тощо)

“аварійна” сума грошей (не менше 200 грн.)

  

OnlyГоверла

Характеристики дистанції

Довжина: 42 км
 Набір вистоти: 2100 м

 Контрольний час: 12 годин
 

для перегляду треку радимо сайт https://nakarte.tk https://nakarte.tk

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zLJgdlSzVQYxy7c9JNSt-aZO__w7H_Uy5Yxq-KQ6dHk/edit?usp=sharing
https://goo.gl/forms/CsOf1vMyHv0X8ptZ2
http://reg.carpathiatrail.com/drahoverla-oplata/
http://reg.carpathiatrail.com/drahoverla-uchasnyky/
https://nakarte.tk/

