
РЕГЛАМЕНТ

Проведення Чемпіонатів України з 12, 24 та 48-годинного  
бігу та забігів “Самоперевершення” на 6 та 3 години. 2020.

1. Мета і завдання
Основною  метою  проведення Чемпіонатів України з 12, 24 та  48-годинного забігу, та 
забігів „Самоперевершення” на 6 та 3 години є поширення ідей щодо підтримки здорового 
та активного способу життя, шляхом залучення усіх тих, хто бажає активно займатися 
фізичною культурою та спортом.
Допомогти учасникам розкрити їхні спортивні здібності та внутрішній потенціал на шляху 
до перемоги над собою.
Підтримати комітет з фізичної культури та спорту у справі розвитку та популяризації ідеї 
здорового способу життя серед населення України.
Завдання масового спортивного заходу:
–  популяризація здорового способу життя і культури ультра-марафонських забігів;
– надати можливість учасникам змагань не лише максимально розкрити свої здібності, а й 
перевершити їх.

2. Термін і місце проведення
Çìàãàííÿ ïðîâîäèòèìóòüñÿ ó ì. Âіííèöÿ , Öåíòðàëüíèé Ìіñüêèé Ïàðê , ÌÄÞÑØ-1. 
Äîáèðàòèñü: âіä çàëіçíè÷íîãî âîêçàëó — ìàðøðóòíå òàêñі №31À, 32À òðîëåéáóñ №4; 5; 11 ; 
14 , òðàìâàé № 1; 4; 6; äî çóïèíêè «Öåíòðàëüíèé ïàðê». 
Çìàãàííÿ âіäáóâàòèìóòüñÿ ç 14-ãî ñåðïíÿ 2020ð. ïî 16 ñåðïíÿ 2020ð., ïî÷àòîê çìàãàíü  î 
12:00.

3. Керівництво проведення змагань
Загальне керівництво забігу здійснюють Вінницька обласна громадська організація 
«Марафонська команда Шрі Чинмоя», комітет з фізичної культури та спорту Вінницької 
міської ради, та обласна Федерація Легкої Атлетики України.
Безпосереднє керівництво підготовкою та проведенням змагань проводить Вінницька 
обласна громадська організація «Марафонська команда Шрі Чiнмоя».
Виконавці проведення змагань:
–  директор змагань Глущук Наталія;
–  головний секретар  Балацька Алла;
– оргделегат ФЛАУ Мудрик Ігор
– технiчний делегат ФЛАУ Валентин Iонов.

4. Умови пробігу та учасники
Ïіä ÷àñ çìàãàíü ó÷àñíèêè áіãàþòü ïî êîëó, äîâæèíà ÿêîãî ñòàíîâèòü 1121.65ì (ðîçìіð êîëà 
ìîæå çìіíèòèñü), íà òåðèòîðії Öåíòðàëüíîãî Ïàðêó  ó ì. Âіííèöі. Ïîêðèòòÿ òðàñè — àñôàëüò. 
Ìіíіìàëüíîþ âèìîãîþ äëÿ ó÷àñíèêіâ є: 
ó 48-òè ãîäèííîìó ïðîáіãó —  óñïіøíî çàâåðøåíà äèñòàíöіÿ ç äîáîâîãî  çàáіãó. 
Ìіíіìàëüíà âèìîãà äëÿ ó÷àñòі â äîáîâîìó çàáіãó — óñïіøíèé ôіíіø ó 12-ãîäèííîìó çàáіãó. 
Ìіíіìàëüíà âèìîãà äëÿ ó÷àñòі ó 6 òà 12-ãîäèííîìó çàáіãó — óñïіøíèé ôіíіø ó ìàðàôîíі.

4.1. Естафета на 48 годин.
Команда складається з двох учасників.
Склад команди формують члени команди.
Склад команди формується довільно: чол.+чол., чол.+жін., жін.+жін..
Мінімальною вимогою для участі у естафеті є успішний фініш у марафоні кожного з 
учасників.



Команда естафети отримує один номер, який учасники команди передають один одному 
під час руху. Момент передачі номеру не регламентується та є довільним у часі та 
здійснюється на лінії старту за усного повідомлення лічильної комісії.
Лічильна комісія фіксує номер команди без фіксації учасника.

4.2. Допуск до змагань.
До участі в змаганнях допускаються учасники, які подали заявку, оплатили участь і мають 
при собі довідку від лікаря фізкультурно-спортивного диспансеру в день приїзду або  
медичне страхування та розписку про відповідальність.

5. Програма змагань 
1. Çàáіã íà 48 ãîäèí. 
2. Çàáіã íà 24 ãîäèíè. 
3. Çàáіã íà 12 ãîäèí. 
4. Çàáіã íà 6 ãîäèí. 
5. Çàáіãè íà 3 ãîäèíè. 
6. Åñòàôåòà íà 48 ãîäèí.

6. Розклад  змагань 
14 серпня 2020
з 9 00 по 11 00 реєстрація та видача номерів.
11 00 –11 15 ознайомлення бігунів з трасою та обладнанням спортивного містечка.
11 20-12 00 урочиста частина відкриття змагань.
12 00   старті змагань на 48-годин та естафети на 48 годин.
15 серпня 2020
12 00 старти забігів на 24 та 6. Старт №1 забiгу на 3 години
15 00 - старт №2 забігу на 3 години
18 00 фініш забігу на 6 годин
18 00 старт №3 забігу на 3 години
24 00 старт 12-годинного забігу
16 серпня
12 00 загальний фініш чемпіонатів України з бігу на 48, 24 та 12 годин.
14 00 урочиста частина нагородження та закриття змагань..

7. Нагородження
Нагородження 48 годин
Проводиться індивідуальна першість.
У естафеті проводиться нагородження команди, яка посіла перше місце.
Учасники індивідуальної першості (окремо чоловіки і жінки), які посіли 1-3 місця у 48-
годинному забігу нагороджуються додатково медалями ФЛАУ за перемогу в Чемпіонаті 
України та пам’ятними подарунками.
Абсолютні переможці нагороджуються кубками. 
Окремо нагороджуються переможці у вікових категоріях:
до 23 років, 50-59 років, 60 років і більше (окремо чоловіки і жінки).
Нагородження 24-12-6 годин
Проводиться індивідуальна першість. А також командна першість  по областям.
Всі учасники індивідуальної першості отримують оригінальні медалі. Учасники які зайняли 
абсолютні 1-3 місця в 24 і 12 годинному забігах (окремо чоловіки та жінки) нагороджуються 
додатково медалями ФЛАУ за перемогу в Чемпіонаті України та призами.
Абсолютні переможці нагороджуються кубками.
Нагороджуються також перші три місця індивідуальної першості в забігах на 24/12/6 годин 
за категоріями 18-22, 23-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+.
У командній першості по областях України медалями нагороджуються учасники перших 
трьох команд.



Нагородження 3 години
Абсолютні три перших місця в забігах на 3 години (окремо чоловіки та жінки) 
нагороджуються призами. Â ñåðії 3-ãîäèííèõ çàáіãіâ ïåðøіñòü âèçíà÷àєòüñÿ çà íàéêðàùèìè 
ðåçóëüòàòàìè âñіõ çàáіãіâ ïî çàâåðøåííþ âñіõ òðüîõ ñòàðòіâ.

8. Фінансування
Організатори забезпечують:
–    напої та вегетаріанське гаряче харчування під час змагань (4-разове харчування на 
добу). Якщо у Вас є специфіка у харчуванні, ви повинні подбати про це самостійно;
–    базове медичне обслуговування та масаж;
–    місце для розміщення намету. (організатори рекомендують мати при собі свою власний 
намет).
Учасник змагань самостійно вирішує питання ночівлі до та після змагань.
Витрати на відрядження учасників беруть на себе відряджувальні організації.
Загальні рекомендації:
–  мати при собі намет, ліхтарик, набір для душу і спальний мішок та дощовик.

9. Термін та умови подання заявок
Зареєструватися можна на сайті змагань www.races.org.ua не пізніше 5 серпня 2020 року. 
Для участі у забігах обов’язкова медична довідка/допуск від лікаря або медичне 
страхування, посвідчення особи.

10. Контакти 
Телефон для довідок , моб.+380678118023.  vinnitsa@races.org.ua



УГОДА ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
1. Äàíà óãîäà є  çâіëüíåííÿì âіä âіäïîâіäàëüíîñòі îðãàíіçàòîðіâ ïðîåêòó «×åìïіîíàò Óêðàїíè ç 
áіãó íà 48 ãîäèí, 24 ãîäèíè, 12 ãîäèí, çàáіãè ñàìîïåðåâåðøåííÿ íà 6 і 3 ãîäèíè, Åñòàôåòà íà 48 
ãîäèí», ÿêèé âіäáóäåòüñÿ 14-16 ñåðïíÿ 2020 ðîêè (äàëі - Çàõіä), à òàêîæ îñіá і  îðãàíіçàöіé , 
çàäіÿíèõ â ïðîâåäåííі і  îáñëóãîâóâàííі äàíîãî ïðîåêòó (äàëі - Îðãàíіçàòîðè) çà ìîæëèâå 
ïîãіðøåííÿ çäîðîâ'ÿ, òðàâìè àáî ñìåðòü, ÿêі ìîæóòü ñòàòèñÿ çі ìíîþ, à òàêîæ çà ìàòåðіàëüíі і 
íåìàòåðіàëüíі çáèòêè, ÿêі ÿ ìîæó ïîíåñòè â ïåðіîä ïіäãîòîâêè, ïðîâåäåííÿ (áåçïîñåðåäíüîї 
ó÷àñòі) і ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ Çàõîäè. 
2. ß ïіäòâåðäæóþ, ùî ïîïåðåäæåíèé, ùî ó÷àñòü â Çàõîäі ïîâ'ÿçàíå ç ïåâíèì ðèçèêîì, і  ÿ 
ïðèéìàþ öåé ðèçèê ïіä ñâîþ âіäïîâіäàëüíіñòü. 
3. ß çàÿâëÿþ, ùî ìіé ñòàí çäîðîâ'ÿ äîçâîëÿє ìåíі áðàòè ó÷àñòü â Çàõîäі 
4. ß ïіäòâåðäæóþ, ùî â ïåðіîä ïіäãîòîâêè, ïðîâåäåííÿ (áåçïîñåðåäíüîї ó÷àñòі) і  ïіñëÿ 
çàêіí÷åííÿ çàõîäó íå ïåðåáóâàþ ïіä âïëèâîì ëіêàðñüêèõ çàñîáіâ àáî â ñòàíі ñï'ÿíіííÿ 
(àëêîãîëüíîãî, íàðêîòè÷íîãî, òîêñè÷íîãî àáî ò.ï.). ßêùî ÿ ïðèéìàþ ëіêè, òî ïіäòâåðäæóþ, ùî 
ïîïåðåäíüî ïðîêîíñóëüòóâàâñÿ ç ëіêàðåì і îòðèìàâ âіä íüîãî äîçâіë íà ó÷àñòü â Çàõîäі. 
5. ß çîáîâ'ÿçóþñü íå ïîäàâàòè â ñóä і íå ïðèòÿãàòè äî âіäïîâіäàëüíîñòі Îðãàíіçàòîðіâ Çàõîäè â 
ðàçі ÿêùî, â ïåðіîä ïіäãîòîâêè, ïðîâåäåííÿ (áåçïîñåðåäíüîї ó÷àñòі) і  ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ Çàõîäè ó 
ìåíå âіäáóäåòüñÿ ïîãіðøåííÿ çäîðîâ'ÿ, ÿ áóäó òðàâìîâàíèé, à òàêîæ çà ìàòåðіàëüíі і 
íåìàòåðіàëüíі çáèòêè, ÿêі ÿ ìîæó ïîíåñòè â äàíèé ïåðіîä. 
6. ß çàÿâëÿþ, ùî íі ÷ëåíè ìîєї ðîäèíè, íі ìîї ðîäè÷і, íі áóäü-ÿêі òðåòі ôіçè÷íі òà þðèäè÷íі 
îñîáè íå ìàþòü ïðàâà ïîäàâàòè â ñóä і  ïðèòÿãàòè äî âіäïîâіäàëüíîñòі Îðãàíіçàòîðіâ Çàõîäè â 
ðàçі ìîєї ñìåðòі. 
7. ß ïðèéìàþ ðèçèê, ïîâ'ÿçàíèé ç óñêëàäíåííÿì íàäàííÿ íåãàéíîї ìåäè÷íîї äîïîìîãè 
Îðãàíіçàòîðàìè ïðîåêòó. 

ß,     _________________________________________________________________________________ 
(ïðіçâèùå іì'ÿ ïî áàòüêîâі) 

ïàñïîðò ñåðіÿ__________ №________________________ âèäàíèé  ____________________________ 

äàòà íàðîäæåííÿ_______________________ÇÀßÂËßÞ, ùî ïіäïèñóþ÷è öåé äîêóìåíò, çâіëüíÿþ âіä 
âіäïîâіäàëüíîñòі Îðãàíіçàòîðіâ Çàõîäó. 

«_______» __________2020 ð.                     ïіäïèñ ____________________________________ 

ß, __________________________________________________________________________________    
(ïðіçâèùå іì'ÿ ïî áàòüêîâі) 

âіäïîâіäíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðàїíè "Ïðî äîñòóï äî ïóáëі÷íîї іíôîðìàöії", äàþ ñâîþ çãîäó íà 
îáðîáêó ìîїõ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ ïðè ïðîâåäåííі çàõîäіâ, ïîâ'ÿçàíèõ îðãàíіçàöієþ ïðîåêòó 
«×åìïіîíàò Óêðàїíè ç áіãó íà 48 ãîäèí, 24 ãîäèíè, 12 ãîäèí, çàáіãè ñàìîïåðåâåðøåííÿ íà 6 і 3 ãîäèíè, 
Åñòàôåòà íà 48 ãîäèí», à òàêîæ äàþ çãîäó íà äà÷ó іíòåðâ'þ ïðåäñòàâíèêàì ÇÌІ. 

«_______» __________2020 ð.                     ïіäïèñ ____________________________________ 

ÄÈÑÒÀÍÖІß ________________ÑÒÀÐÒÎÂÈÉ ÍÎÌÅÐ ____________________________ 

Òåëåôîí _____________________ 

Êîíòàêòíà îñîáà і íîìåð òåëåôîíó äëÿ çâ'ÿçêó ó ðàçі íåùàñíîãî âèïàäêó 

ІÌ’ß_______________________                             ÒÅËÅÔÎÍ________________________
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