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IV пробег «Днепровская десятка»
Киев, парк Победы

3658

Дата: 11 ноября 2018 года, воскресение
Время старта: 11:00
Организатор: SC "Scientist", Днепровская РГА
Дистанции: 10,4км, 2,6км, скандинавская ходьба 2,6км
Стоимость регистрации:
230 грн. — до 31.10
Медаль — 65 грн. до 08.11
Футболка — 200 грн.
Регистрация
Зарегистрировано: 76
Страница мероприятия в Фейсбук

Громадська організація СК «Науковець» спільно з Дніпровською районною у місті Києві державною
адміністрацією
запрошує взяти участь у пробігу «Осінній кубок СК «Науковець» «Дніпровська десятка»
11 листопада 2018 р.
Старт 11:00 на території парку Перемоги біля озера (метро Дарниця)
Дистанції
Основна
10,4 км для чоловіків і жінок залік «Академічної ліги» (нагороджуватимуться чоловіки і жінки у вікових
категоріях до 30 р., 30+, 40+, 50+, 60+, 70+). Призери у вікових категоріях отримають грамоти і подарунки,
а переможці – ще й кубки.
Додаткова дистанція
2,6 км для чоловіків і жінок (нагороджуватимуться в абсолютному заліку по 5 чоловіків і по 5 жінок).
Переможці і призери отримають грамоти, та подарунки.
2,6 км Скандинавська ходьба нагороджуватимуться в абсолютному заліку по 7 жінок та 5 чоловіків).
Переможці і призери отримають грамоти, та подарунки. Переможці отримають ще кубки.
Старти відбудуться одночасно.
Буде організовано місце для перевдягання та залишення речей (палатка під наглядом). На фініші усіх
чекатиме теплий чай з печивом.
Маршрут
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2,6 км = 1 коло навколо озера парку.
10,4 км = 4 кола навколо озера парку, покриття – асфальт, ґрунтова доріжка.
Нагородження
Грамоти та кубки забезпечує Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрація, подарунки та
призи забезпечує ГО БК «Науковець» за рахунок благодійних внесків та спонсорської підтримки.
Реєстрація
Обов’язково включно до 8 листопада (з можливістю замовлення фінішної медалі), після 8 листопада і в
день старту (без можливості замовлення медалі фінішера) на сайті ВсеПробеги.
Видача стартових пакетів 9 листопада з 15 до 20 год. у магазині Партнера Joma (ТРЦ Аркадія, 2-ий
поверх, Індустріальний міст, метро Шулявська).
У день старту видача стартових номерів з 10 до 10:50 год.
Вартість участі = 150 грн. до 5 жовтня; 230 грн. від 6 жовтня до 31 жовтня; 250 грн. від 1 листопада до 10
листопада; у день старту 200 грн. у форматі free.
Додаткові опції – медаль фінішера 65 грн. (замовляється до 8 листопада включно).
Футболка пробігу – 200 грн. (замовляється до 31 жовтня включно).
Для членів Бігового клубу «Науковець» вартість участі 125 грн. (використовуйте промокод: 125).
Відповідальність за стан здоров’я під час пробігу бере на себе учасник.
Орієнтована кількість учасників – до 300 любителів бігу.
Деталі за тел.: 067-80-33-556, andriiblanutsa@gmail.com Андрій Блануца, Президент ГО «БК «Науковець».
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