
                                                                                                                                                                                                                 
 
 

За дополнительной информацией обращайтесь:  
Лидия Сагановская, PR-менеджер Корпоративного фонда «Смелость быть первым», являющегося организатором международного 
благотворительного «Алматы марафона» 
+7 (727) 311-51-85, +7 (701) 705-15-00, prmanager@almaty-marathon.kz  
  

 
 

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗИМНИЙ ЗАБЕГ «АЛМАТЫ МАРАФОНА» 
 

23 февраля 2019 года в Парке Первого Президента (Алматы) пройдет первый в этом году 
сезонный – Зимний забег. На старт выйдут 1 200 участников. Сезонные забеги – 
подготовительные этапы к самому главному спортивному мероприятию – «Алматы марафону», 
который пройдет меньше, чем через 3 месяца – 21 апреля 2019 г. 

Для участников «Зимнего забега» подготовлено 2 дистанции: основная – 10 км и детская - длиной 
3 км.  

Возрастные категории: 
10 км: 15-34 года; 35-49 лет; 50+.  
3 км: 10-14 лет. 
Время старта: 
09.00 - Старт дистанции 3 км  
09.30 - Старт дистанции 10 км 
 
Победители забега будут награждены в своих возрастных категориях, также предусмотрено 

награждение абсолютных чемпионов. Каждый участник получит медаль финишера. 
Регистрация участников проходит с 28 января 2019 г. на сайте www.almaty-marathon.kz и 

завершится 17 февраля 2019 года. 
Также для всех желающих в Парке Первого Президента со 2 февраля стартуют открытые 

тренировки с профессиональным инструктором по бегу Игорем Немовча в рамках подготовки к 
«Алматы марафону». Тренировки проходят каждую субботу в 10.00. Участие бесплатное.  

Генеральный партнер «Зимнего забега» –  Kaspi Bank. Организаторы: корпоративный фонд 
«Смелость быть первым», фитнес-клуб «World Class Almaty» и научно-образовательный фонд им. 
академика Шахмардана Есенова при поддержке акимата г.Алматы.  
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Қосымша мәлімет үшін 
Халықаралық қайырымдылық «Алматы марафонының» ұйымдастырушысы - «Бірінші болу - батылдық» корпоративтік қорының PR-менеджері 
Лидия Сагановскаяға хабарласыңыз 
+7 (727) 311-51-85, +7 (701) 705-15-00, prmanager@almaty-marathon.kz  
  

 
 

«АЛМАТЫ МАРАФОНЫНЫҢ» ҚЫСҚЫ ЖҮГІРУ ЖАРЫСЫНА ТІРКЕУ БАСТАЛДЫ 
 

23-ақпанда Тұңғыш Президент Саябағында биыл бірінші мәрте Қысқы жүгіру жарысы 
өтеді. Сөреге 1 200 қатысушы шығады. Маусымдық жүгіру жарыстары – 2019 жылы 21-сәуірде 
өтетін «Алматы марафоны» ірі спорттық шарасына дайындық кезеңі.  

«Қысқы жүгіру жарыстарына» қатысушыларға екі қашықтық дайындалған: негізгі – 10 км және 
балаларға арналған 3 км.  

Жас санаттары: 
10 км: 15-34 жас; 35-49 жас; 50+.  
3 км: 10-14 жас. 
Сөре уақыты: 
09.00 - 3 км қашықтыққа жүгірудің басталуы 
09.30 -  10 км қашықтыққа жүгірудің басталуы 
 
Жеңіпаздар өз жас санаттарында марапатталады. Сонымен бірге абсолютті жеңіпаздарды да 

марапаттау қарастырылған. Әр қатысушыға мәреші медалі беріледі.  
Қатысушыларды тіркеу 2019 жылғы 28-қаңтарда сайтта ашылып, 2019 жылғы 17-ақпанда 

аяқталады.  
Бұған қоса, Тұңғыш Президент Саябағында 2-ақпаннан бастап «Алматы марафонына» дайындалу 

аясында жүгіруден кәсіби жаттықтырушы Игорь Немовчаның ашық жаттығулары басталады.  
Жаттығулар әр сенбі сайын таңғы сағат 10.00-де өтеді. Қатысу тегін.  

Бас серіктес –  Kaspi Bank. «Қысқы жүгіру жарысының» ұйымдастырушылары – «Бірінші 
болу батылдық» корпоративтік қоры, «World Class Almaty» фитнес-клубы және академик 
Шахмардан Есенов атындағы ғылыми-білім беру қоры, Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен 
өтеді.  
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