
 

УТВЕРЖДАЮ 

рэйс-директор ОО «Экстремальная Атлетика» 
 

__________________ П. А. Тенцер 

15 января 2022 г. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

«Burabay Ice» 

Соревнование проводится  

19 февраля 2023 года 
 

Цель: Проведение единственного в Казахстане полумарафона на льду озера 
Боровое.  

 
1. ЗАДАЧИ 
● Пропаганда беговой культуры 
● Пропаганда здорового образа жизни и здоровой нации 
● Развитие массового спорта 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Беговое сообщество BIG3 
ОО “Экстремальная Атлетика” 

 
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Ледовый забег проводится 19 февраля 2023 года с 10.00 до 15.00 по озеру 
Боровое, Щучинско-Боровской курортной зоне, Бурабайского района, 
Акмолинской области, Республика Казахстан.  
https://2gis.kz/kokshetau/geo/70000001034047498 
Точка старта: лодочная станция Болек Тау.  
Описание трассы: поверхность озера, снег, лед. 
Трасса забега может измениться в зависимости от погодных условий или по 
усмотрению организаторов.  
 
4. КАК ДОБРАТЬСЯ ДО МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 
Участники могут добраться до п. Боровое самостоятельно, также будет 
организован  платный трансфер в с г. Астана до п. Боровое и обратно в 
следующие даты: 
 

г. Астана - п. Боровое 

 Дата Время отправления 

Астана - Боровое 19.02.2023 7.00 

 
 

п. Борвое - г. Астана 

https://2gis.kz/kokshetau/geo/70000001034047498


 Дата Время отправления 

 Боровое - Астана 19.02.2023 16.00 

 
Стоимость проезда в обе стороны - 7000 тг. Оплату можно произвести на сайте, 
вместе с регистрацией. Трансфер оплачивается только «туда-обратно», вариант 
оплаты в одну сторону не предусмотрен. 

 

5. ДИСТАНЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 
Соревнования для спортсменов проводятся на следующих дистанциях:. 

Дистанция White-Out 21,1 km  
Контрольное время: 4 часа; 
Возрастные ограничения: с 18 лет  
Стоимость: 15 000 тг. 

 
Дистанция Blizzard 14 km  

Контрольное время: 3 часа; 
Возрастные ограничения: с 18 лет 
Стоимость: 12 000 тг. 
 

Дистанция Snowstorm 7 km  
Контрольное время: 2 часа; 
Возрастные ограничения: с 18 лет  
Стоимость: 12 000 тг. 
 

Скандинавская ходьба – Nordic Survival 7 km  
Контрольное время: 2 часа; 
Возрастные ограничения: с 18 лет  
Стоимость: 12 000 тг. 
 

 
 

 



Возрастные категории на всех дистанциях: 
1) 18 - 35 лет 
2) 36 - 49 лет 
3) старше 50 лет 

 
Принимать участие одновременно в двух дистанциях строго запрещается. Общее  
количество слотов - 200 (возможно увеличение до 300). 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

● Настоятельно рекомендуем всем участникам пройти медицинское 
обследование и  иметь страховку на случай непредвиденных 
обстоятельств. 

● Заявляясь на гонку, участники принимают на себя ответственность 
за свое здоровье и все возможные риски, связанные с участием в 
соревнованиях, и освобождают организаторов от любой 
материальной, гражданской или уголовной ответственности в 
случае физического или материального ущерба, понесенного им в 
процессе непосредственного участия в гонке. 

● Участники гарантируют, что осведомлены о состоянии своего здоровья на 
момент старта, о пределах собственных физических возможностей и 
уровне своих технических навыков. 

● Имеется лимит на количество участников - всего 200 слотов 

● Внимание! Фотографии участников будут доступны не менее через 2 дня 
после завершения забега. Ссылки на них будут выложены на 
официальной странице Инстаграм и в Телеграм-канале забега. 

● Расходы по приезду, размещению и питанию несут сами участники. 
 
 

7. СНАРЯЖЕНИЕ И ЭКИПИРОВКА 
Не допускается старт и преодоление всех дистанций с открытыми частями 
тела (руки, ноги). 
Обязательное снаряжение при температуре воздуха ниже 10 градусов для 
всех дистанций:  
Перчатки, головной убор (шапка, баф) 
Ветрозащитная куртка 
Рекомендуемая экипировка на все дистанции: 
Нижний слой одежды - термобелье, мембранные носки, шапка; 
Верхний слой одежды - флисовая кофта, непродуваемая куртка, спортивные штаны, 
тайтсы; 
Обувь - специальные кроссовки для бега зимой или гортекс трейловые кроссовки; 
Разрешено использование палок для бега и ходьбы. 
При отсутствии обязательного снаряжения организаторы оставляют за собой право 
отказать в участии в соревновании. 
 

8. РЕГИСТРАЦИЯ. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 
Регистрация участников будет осуществляться на сайте https://athletex.kz/ в период 
с 15 января 2023 года по 12 февраля 2023 года, либо по достижению лимита 
участников.  Зарегистрированным считается участник, который прошел процедуру 
онлайн регистрации и оплатил стартовый взнос. В список участников попадают 
только оплаченные заявки. Регистрацией и оплатой стартового взноса участник 
соглашается с Положением соревнований. Допуск участников к соревнованиям 
осуществляется при наличии документов, которые предоставляются при выдаче 
пакета участника: 

https://athletex.kz/
https://athletex.kz/


● Копия удостоверения личности 
● Расписка об ответственности за собственное здоровье 

Организаторы оставляют за собой право отказать в заявке без объяснения причин. 
 
Внимание! При неблагоприятных погодных условиях или температуре ниже 20 
градусов ниже нуля дистанции могут быть сокращены на усмотрение 
организаторов.  
 
8.1  НОМИНАЦИИ “КОРОЛЬ СЕВЕРА” И “КОРОЛЕВА СЕВЕРА”  
Участник, зарегистрировавшийся на серию забегов: “Burabay Ice”, “aqbura bay trail-3”, 
“Zerenda Half Marathon” и успешно финишировавший на каждом из этих 
соревнований, получает звание “Короля (Королевы) Севера”, отдельный протокол, 
значок «Король Севера» / «Королева Севера», упоминания в соцсетях и всеобщее 
восхваление. 
 
 
9. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ  

 
Организаторы обеспечивают (в стартовый пакет входит): 

1. подготовку и необходимую разметку трассы 
2. работу контрольных пунктов на дистанциях 
3. обеспечение безопасности: дежурство служб экстренного реагирования 
4. электронную отметку (старт/финиш, промежуточные пункты) 
5. своевременную публикацию результатов в стартовом городке и на 

сайте гонки 
6. питание на дистанции 
7. медаль финишера 
8. наградную атрибутику и призы победителям и призерам 
9. стартовый номер, комплект булавок для крепления номера 
10. персональный чип 
11. брендированный сувенир 
12. видеофиксацию на финише (будет доступна в течение недели после 

завершения забега) 
13. фотографии участников забега (без гарантии фото для каждого участника) 
14. сервис поиска фото по номеру или селфи 

 
10. ВЫДАЧА СТАРТОВЫХ ПАКЕТОВ 

Выдача стартовых пакетов будет проводиться: 
16.02.2023 г, с 10.00 - 20.00, г. Астана, ул. Б. Момышулы, 2а, магазин “Athletex” 
https://2gis.kz/astana/geo/70000001059823182 
За атлета стартовый пакет может забрать другой участник при предъявлении              
копии удостоверения и оригинала расписки. 
 
 

11. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
19.02.2023 г. 

 
09.00 - 

11.30 

Открытие стартового городка, начало 

работы камер хранения. 
Выдача оставшихся стартовых 
номеров. 

Лодочная станция Болектау 

https://2gis.kz/kokshetau/geo/

70000001034047498 

09.45 Приветствие, общая разминка Стартовая площадка забега 

11.30 Старт участников забега на 21,1 км Стартовая площадка забега 

https://2gis.kz/astana/geo/70000001059823182
https://2gis.kz/kokshetau/geo/70000001034047498
https://2gis.kz/kokshetau/geo/70000001034047498


11.45 Старт участников забега на 14 км Стартовая площадка забега 

12.00 Старт участников забега на 7 км и 

скандинавская ходьба 

Стартовая площадка забега 

14.00 Награждение участников, 
завершивших соревнование на 21,1 
км, 14 км, 7 км 

Стартовая площадка забега 

16.00 Закрытие мероприятия Стартовая площадка забега 

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 
● Победители и призеры по каждой дистанции определяются в категориях 

абсолют и в возрастных категориях по лучшему времени прохождения 
дистанции в категориях Мужчины и Женщины, награждаются  грамотами, 
медалями, при наличии спонсоров, ценными призами. Для участников 
дистанции «Скандинавская ходьба» награждение и определение 
победителей не предусмотрено. 

● Все финишировавшие и уложившиеся в контрольное время награждаются 
медалью финишера. 

● Итоговый протокол будет опубликован на официальном сайте 
мероприятия не ранее, чем через 2 дня после завершения забега. 

● Апелляция по награждению абсолютных победителей принимается до 
момента награждения победителей 

● Апелляции по остальным результатам принимаются в течение двух 
дней с момента финиша участника соревнований. 

 
13. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Участник может быть дисквалифицирован в случае: 

● Если участник стартовал без стартового номера; 
● Отсутствуют отметки участника в одном и более чек-поинтах. 
● Если участник использовал механическое средство передвижения; 
● Если участник стартовал до официального старта или после закрытия старта; 
● Если участник вышел на старт под номером, зарегистрированным на 

другого человека или другую дистанцию; 
● Если участника на дистанции сопровождает бегун, не являющийся 

участником соревнования, или лицо на механическом средстве 
передвижения; 

● Если участник вышел на старт без обязательного снаряжения (при условии 
температуры ниже -10 градусов) 

● При несанкционированной сторонней помощи третьих лиц в виде передачи 
питания, питья, сменной одежды, помощи в передвижении и сопровождения 

вне разрешенных участков (третьими лицами не являются официальные волонтеры 
соревнования и организаторы); 

●   Если врач соревнования принял решение о снятии участника с 
дистанции по состоянию здоровья (в любой точке дистанции); 

● Если участник проявил неспортивное поведение на соревновании 
(драка, создание опасной ситуации, оскорбление, хамство и пр.). 

 

14. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Соревнования проводятся за счет стартовых взносов участников, собственных 
средств организаторов и спонсорской помощи. 

 



15. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ 
 

Для участников в случае отмены заявки, по независящим от организаторов  
причинам, взнос не возвращается. Есть возможность получения ваучера на 
участие в любой гонке, организованной ОО “Экстремальная Атлетика” либо 
беговым сообществом BIG3. Любой участник может передать оплаченную 
заявку другому участнику, поменять дистанцию, отменить участие, получив 
ваучер, по согласованию с организаторами в срок до 10 дней до начала 
мероприятия (после этого никакие изменения, возвраты и замены не 
принимаются, ваучеры не формируются). Смена дистанции или передача 
другому человеку является платной, стоимость 2000 тенге. 

 
16. ОТМЕНА СОРЕВНОВАНИЯ 

 
Соревнования могут быть отменены, по независящим от организаторов 
обстоятельствам, таким как: 
 

• неблагоприятные погодные условия (в том числе порывы ветра свыше 12 
метров в секунду, температура воздуха ниже допустимых значений, при 
которых возможно комфортное участие в соревновании),  

• терроризм,  

• запрет со  стороны санитарно–эпидемиологической службы на проведение 
соревнований («красная зона» по COVID-19). 

 
При таких обстоятельствах: 
● Организаторы предоставляют письменное уведомление на электронный 

адрес участника, высылают оповещение во всех социальных сетях - 
Instagram, Telegram 

● Плата не возвращается. Есть возможность участником самостоятельно 
выбрать – онлайн-забег либо ваучер на участие в любой гонке, 
организованной ОО “Экстремальная Атлетика” либо беговым сообществом 
BIG3. За трансфер оплата также не возвращается. 

● Условия онлайн-забега (при условии отмены забега по озеру): 
Регистрация в приложении Strava. Отправка ссылки с выбранной 
дистанцией на почту. Подтверждение организаторами дистанции. 
Отправка Казпочтой пакета бегуна с медалью. 

● Положение может меняться по желанию организаторов  в одностороннем 
порядке без предварительного уведомления участников и без выплаты какой-
либо компенсации в связи с этим. 

17. КОНТАКТЫ 
Контактный e-mail организаторов: info@burabaytrail.kz 
Организаторы (RU) +7 705 602 42 49 (KAZ/RU) +7 776 737 3667 

  

mailto:info@burabaytrail.kz


БЕКІТЕМІН 

«Экстремалды Атлетика» ҚБ-нің рэйс-директоры  
 

__________________ П.А. Тенцер 

15 қаңтар 2023 ж. 
 
 

«Burabay Ice» 

ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

Жарыс  

19 ақпан 2023 жылы өткізіледі. 
 

Мақсаты: Қазақстандағы жалғыз жартылай марафонды Бурабай көлінің 
мұзында өткізу.  

 
15. МІНДЕТІ 
● Жүгіру мәдениетін насихаттау 
● Салауатты өмір салтын және дені сау ұлтты насихаттау 
● Бұқаралық спортты дамыту 

 
16. ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАР 
«Экстремалды Атлетика» ҚБ.  
BIG3 жүгіру қауымдастығы. 

 
17. ӨТКІЗУ ОРНЫ МЕН УАҚЫТЫ  

Мұз жарысы 2023 жылы 19 ақпанда сағат 10.00-ден 15.00-ге дейін Қазақстан 
Республикасы, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск-Бурабай курорттық 
аймағы, Бурабай көлінде өтеді.  
https://2gis.kz/kokshetau/geo/70000001034047498 
Бастапқы нүкте: Бөлек Тау қайық станциясы. 
Маршруттың сипаттамасы: көл беті, қар, мұз. 
Жарыстың бағыты ауа райы жағдайына байланысты немесе 
ұйымдастырушылардың қалауы бойынша өзгеруі мүмкін.  
 
18. ЖАРЫС БОЛАТЫН ЖЕРГЕ ҚАЛАЙ ЖЕТУГЕ БОЛАДЫ  

 
Қатысушылар Бурабай ауылына өз бетінше жете алады, сонымен қатар 
Астанадан Бурабай ауылына және кері қарай келесі күндерде ақылы 
трансфер ұйымдастырылады: 
 

Астана қ. - Бурабай ауылы 

 Күні Кету уақыты 

Астана - Бурабай 19.02.2023 7.00 

 
 

п. Борвое - г. Астана 

 Күні Кету уақыты 

https://2gis.kz/kokshetau/geo/70000001034047498


 Бурабай - Астана 19.02.2023 16.00 

 
Екі бағытта жол жүру ақысы – 7000 теңге. Төлемді тіркеумен бірге сайтта жасауға 
болады. Төлем тек «барып-қайту» бойынша қабылданады, бір жақты төлем опциясы 
жоқ.  
 

19. ҚАШЫҚТЫҚТАР ЖӘНЕ ЖАС САНАТТАРЫ 
 

Спортшыларға арналған жарыстар келесі қашықтықтар бойынша өткізіледі. 
 
White-out 21,1 км қашықтығы 

Бақылау уақыты: 4 сағат; 
Жас шектеулері: 18 жастан бастап 
Құны: 15 000 теңге 

 
Blizzard 14 км қашықтығы 

Бақылау уақыты: 3 сағат; 
Жас шектеулері: 18 жастан бастап 
Құны: 12 000 теңге 

 
Snowstorm 7 км қашықтығы 

Бақылау уақыты: 2 сағат; 
Жас шектеулері: 18 жастан бастап 
Құны: 12 000 теңге 

 
Скандиваниялық жүру – Nordic Survival 7 км қашықтығы 

Бақылау уақыты: 2 сағат; 
Жас шектеулері: 18 жастан бастап 
Құны: 12 000 теңге 
 

 



 
Барлық қашықтықтағы жас санаттары: 

1) 18 - 35 жас 
2) 36 - 49 жас 
3) 50 жастан жоғары 

 
Бір уақытта екі қашықтыққа қатысуға қатаң тыйым салынады. Слоттардың жалпы 
саны - 200 (300-ге дейін болуы мүмкін). 

 
20. ҚАТЫСУШЫЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР  
● Барлық қатысушыларға медициналық тексеруден өтуді және 

күтпеген төтенше жағдайлардан сақтандыруды ұсынамыз. 
● Жарысқа қатыса отырып, қатысушылар өз денсаулығына және 

жарысқа қатысумен байланысты барлық ықтимал тәуекелдерге 
жауапкершілікті өз мойнына алады және тікелей жарыс барысында 
өздеріне физикалық немесе материалдық залал келтірілген 
жағдайда ұйымдастырушыларды кез келген материалдық, 
азаматтық немесе қылмыстық жауапкершіліктен босатады. 

● Жарысқа қатысушылар жарыс кезіндегі денсаулық жағдайын, өзінің 
физикалық мүмкіндіктерінің шегін және техникалық дағдыларының 
деңгейін білуін қамтамасыз етіп кепілдік береді. 

● Қатысушылар саны шектеулі – тек 200 слот. 
● Назар аударыңыз! Қатысушылардың суреттері жарыс аяқталғаннан 

кейін кемінде 2 күннен кейін қолжетімді болады. Олардың 
сілтемелері Instagram-дағы ресми парақшада және жарыстың 
Telegram-каналында көрсетіледі. 

● Келу, орналасу және тамақтану шығындарын қатысушылар өздері 
көтереді. 

 
 

21. ЖАБДЫҚТАУ МЕН  ҚАМДАНУ ТАЛАПТАРЫ 
Барлық қашықтықтарда дененің ашық бөліктерімен (қол-аяқтары) 
жарысты бастауға және ары қарай еңсеруге жол берілмейді. 
Ауа температурасы 10 градустан төмен кезде барлық қашықтықтардағы 
міндетті жабдық: 
Қолғаптар, бас киімдер (қалпақ, баф). 
Желден қорғайтын куртеше. 
Барлық қашықтыққа ұсынылатын жабдық: 
Киімнің төменгі қабаты - термо іш киім, мембраналық шұлық, бас киім; 
Киімнің үстіңгі қабаты – флис күртесі, желге төзімді күртеше, спорттық 
шалбар, тайтс; 
Аяқ киім - қыста жүгіруге арналған арнайы аяқ киім немесе гортекс трейл 
аяқ киімі; 
Жүгіруге және жүруге арналған таяқтарды қолдануға рұқсат етіледі. 
Міндетті жабдық болмаған жағдайда ұйымдастырушылар жарысқа 
қатыстырмауға құқылы.  
 

22. ТІРКЕЛУ. ЖАРЫСҚА ӨТУ ШАРТТАРЫ 
Қатысушылардың тіркелуі https://athletex.kz/ сайтында 2023 жылдың 15 
қаңтарынан 12 ақпанына дейін немесе қатысушылардың шегіне 
жеткенге дейін жүргізіледі. Онлайн тіркелу тәртібін толық орындаған 
және сөре жарнасын төлеген қатысушы тіркелген болып саналады. 
Қатысушылар тізіміне тек ақылы өтінімдер енгізіледі. Қатысушы тіркелу 



және сөре жарнасын төлеу арқылы жарыс Ережесімен келіседі. 
Жарысқа қатысушыларды өткізу қатысушы жинақтамасын беру кезінде 
ұсынылатын құжаттар болған жағдайда жүзеге асырылады: 
● Жеке куәліктің көшірмесі 
● Өз денсаулығына жауапкершілігі туралы қолхат. 
Ұйымдастырушылар өтінішті түсіндірместен бас тартуға құқылы 
 
Назар аударыңыз! Қолайсыз ауа-райы жағдайында немесе температура 
20 градустан төмен болған жағдайда, ұйымдастырушылардың шешімі 
бойынша жарыстың қашықтықтары қысқартылуы мүмкін. 
 
8.1  «СОЛТҮСТІК ПАТШАСЫ» ЖӘНЕ «СОЛТҮСТІК ПАТШАЙЫМЫ» 
НОМИНАЦИЯЛАРЫ  
Егер қатысушы «Burabay Ice», «Aqbura bay trail-3», «Zerenda Half Marathon» 
жарыстарына тіркеліп, осы жарыстардың әрқайсысын сәтті аяқтаған 
болса, бөлек хаттамаға енгізіліп «Солтүстік Патшасы (Патшайымы)» 
атағын, «Солтүстік Патшасы / Солтүстік Патшайымы» төсбелгісін алады, 
әлеуметтік желілерде атап өтіледі және жалпылама мақтан тұтылады. 
 
 
23. ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ   

 
Ұйымдастырушылар (сөрелік жинақтаманың құрамы ретінде): 

1. трассаны дайындау мен қажетті таңбалауды; 
2. қашықтықтағы бақылау нүктелерінің жұмысын; 
3. қауіпсіздікті қамтамасыз ету: төтенше жағдайларды жою қызметінің 

кезекшілігін; 
4. электронды хронометраж жүйесін (сөре/мәре, аралық бақылау 

нүктелері); 
5. нәтижелерді сөре қалашығында және жарыстың ресми сайтында 

уақтылы жариялау; 
6. қашықтықта тамақтану пунктілерін; 
7. финишер медалін (қашықтықты сәтті өткендер үшін); 
8. жеңімпаздарға арналған марапат атрибуты мен сыйлықтарын; 
9. сөре нөмірін, бекіту үшін түйреуіштер жиынтығын; 
10. жеке чип; 
11. фирмалық кәдесый 
12. қатысушының мәре сызығынан өту сәтінің (жарыс аяқталғаннан кейін бір 

апта ішінде қолжетімді болады) бейнежазбасын; 
13. жарысқа қатысушылардың фотосуреттерін (әрбір қатысушының 

фотосуретінің болуына кепілдік берілмейді); 
14. сөре нөмірі немесе селфи бойынша фото іздеу қызметін қамтамасыз 

етеді. 

 

 
24. СӨРЕ ЖИНАҚТАМАЛАРЫН БЕРУ  

Сөре жинақтамалары төменде көрсетілген кесте бойынша жүзеге асырылады: 
16.02.2023 ж., сағ. 10.00 - 20.00 аралығында, Астана қ., Б. Момышұлы көш., 
2а-үй, “Athletex” дүкені. 
https://2gis.kz/astana/geo/70000001059823182 
Алып кетуге келе алмайтын қатысушының жеке күәлік көшірмесін және 
қолы қойылған қолхат түпнұсқасын өзге қатысушы өткізе отырып, соның 
орнына сөре жинақтамасын алып кете алады. 
 

25. ЖАРЫС БАҒДАРЛАМАСЫ   

https://2gis.kz/astana/geo/70000001059823182


19.02.2023 ж. 
 

09.00 - 

11.30 

Сөре қалашығының ашылуы, сақтау 

камерасы жұмысының басталуы. 
Қалған сөре жинақтамаларын беру. 

Бөлектау қайық станциясы 

https://2gis.kz/kokshetau/geo/

70000001034047498 

09.45 Ашылу салтанаты, жалпы қыздыру 
жаттығулары 

Жарыстың басталу алаңы 

11.30 21,1 км қашықтықтағы қатысушылардың 

сөресі   
Жарыстың басталу алаңы 

11.45 14 км қашықтықтағы 

қатысушылардың сөресі   

Жарыстың басталу алаңы 

12.00 7 км және скандинавиялық жүру 

қатысушыларының сөресі   

Жарыстың басталу алаңы 

14.00 21,1 км, 14 км, 7 км бойынша жарысты 
аяқтаған қатысушыларды марапаттау. 

Жарыстың басталу алаңы 

16.00 Іс-шараның жабылуы Жарыстың басталу алаңы 

26. ЖЕҢІМПАЗДАРДЫ АНЫҚТАУ  
 
● Әрбір қашықтық бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер, әр жас 

санатындағы ерлер және әйелдер категорияларында қашықтықты 
ең жақсы уақытта өткен бойынша анықталады, сондай-ақ, 
сертификаттармен, медальдармен,  демеушілер болған жағдайда – 
бағалы сыйлықтармен марапатталады. «Скандинавиялық жүру» 
қашықтығының қатысушылары үшін жеңімпаздарды анықтау және 
марапаттау қарастырылмаған.  

● Бақылау уақытында аяқтаған және қашықтықты толық еңсерген 
барлық қатысушылар финиш медалімен марапатталады. 

● Қорытынды хаттама жарыс аяқталғаннан кейін екі күн ішінде 
кешіктірілмей https://athletex.kz/ ресми сайтында жарияланады.  

● Абсолютті жеңімпаздарды марапаттау туралы өтініш 
жеңімпаздарды марапаттау сәтіне дейін қабылданады. 

● Нәтижелер бойынша және жалпы өзге наразылықтар жарыс 
аяқталғаннан кейін екі күн ішінде қабылданады.  

 
27. ҚАТЫСУШЫЛАРДЫ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯЛАУ 
Қатысушы дисквалификациялануы мүмкін, егер: 

● қатысушы сөре нөмірінсіз бастаса; 
● бір немесе бірнеше бақылау нүктелерінде қатысушы белгіленбесе; 
● қатысушы механикаландырылған құралды пайдаланған болса; 
● қатысушы ресми сөреге дейін немесе сөре жабылғаннан кейін 

бастаса; 
● қатысушы сөреге басқа адамға немесе басқа қашықтыққа 

тіркелген нөмірмен бастаса; 
● жарыс жолында жарысқа тіркелмеген жүгіруші немесе 

механикаландырылған құралмен адам ілесіп жүрсе; 
● қатысушыда кез келген аралық нүктеден өту кезінде чип 

көрсеткіші болмаса; 
● егер қатысушы міндетті жабдықсыз сөреге шыққан болса 

(температура -10 градустан төмен болған жағдайда); 
● рұқсат етілмеген жерлерден тыс жерде тамақ, сусын, киім 

ауыстыру, жүріп-тұруға және алып жүруге көмектесу түріндегі 
үшінші тұлғалардың рұқсатсыз көмегі (үшінші тұлғалар жарыстың 

https://2gis.kz/kokshetau/geo/70000001034047498
https://2gis.kz/kokshetau/geo/70000001034047498


ресми еріктілері және ұйымдастырушылары болып табылмайды) 
болған жағдайда; 

● жарыстың дәрігері қатысушыны денсаулығына байланысты 
жарыстан шығару туралы шешім қабылдаса (қашықтықтың кез 
келген нүктесінде); 

● қатысушы жарыста спорттық емес мінез-құлық көрсетсе 
(төбелес, қауіпті жағдай туғызу, балағаттау, дөрекілік және т.б.) 

 

28. ҚАРЖЫЛАНДЫРУ  
 

Жарыс қатысушылардың сөрелік жарналары, ұйымдастырушылардың жеке 

қаражаты және демеушілік көмек есебінен өткізіледі. 
 

29. ТӨЛЕМДІ ҚАЙТАРУ  
 

Ұйымдастырушыларға байланысты емес себептер бойынша қатысудан 

бас тартқан жағдайда қатысушыларға жарна қайтарылмайды. Бірақ 

«Экстремалды Атлетика» ҚБ немесе BIG3 жүгіру қауымдастығы 

ұйымдастыратын кез келген жарысқа қатысуға жолдама алуға болады. 

Кез келген қатысушы шара басталғанға дейін 10 күн бұрын 

ұйымдастырушылармен келісе отырып, ақылы өтінімді басқа 

қатысушыға бере алады, ваучерді алғаннан кейін қатысудан бас тарта 

алады (одан кейін ешқандай өзгертулер, қайтарулар мен ауыстырулар 

қабылданбайды, ваучерлер толтырылмайды). Қашықтықты өзгерту 

немесе басқа адамға ауыстыру ақылы, құны 2000 теңге. 

30. ЖАРЫСТЫҢ БОЛМАУ СЕБЕПТЕРІ  
 

Жарыс ұйымдастырушыларға байланысты емес жағдайларға орай 
болмауы мүмкін, мысалы: 

 
• қолайсыз ауа-райы жағдайлары (соның ішінде секундына 12 

метрден асатын желдің екпіні, жарысқа қолайлы қатысуға 
болатын, рұқсат етілген дәрежеден төмен ауа температурасы); 

• терроризм; 

• санитарлық-эпидемиологиялық қызмет тарапынан жарыстар 
өткізуге тыйым салуы («COVID-19 үшін қызыл аймақ»). 
 

Мұндай жағдайларда: 
● Ұйымдастырушылар қатысушының электрондық пошта 

мекенжайына жазбаша хабарлама жібереді, барлық әлеуметтік 
желілерде - Instagram, Telegram-да хабарландыру береді. 

● Төлем қайтарылмайды. Қатысушы өз бетінше таңдай алады – 
онлайн жарыс немесе «Экстремалды Атлетика» ҚБ немесе BIG3 
жүгіру қауымдастығы ұйымдастырған кез келген жарысқа қатысуға 
жолдама ала алады. Трансфер төлемі де қайтарылмайды. 

● Онлайн жарыс шарттары (көлдегі жарыс болмаған жағдайда): Strava 
қосымшасында тіркелу. Таңдалған қашықтықпен сілтемені поштаға 
жіберу. Қашықтықты ұйымдастырушылардың растауы. 
Қатысушының жинақтамасын Қазпошта арқылы медальмен бірге 
жіберу. 

● Ұйымдастырушылардың тарапынан ереже біржақты тәртіпте 



қатысушыларға алдын ала ескертусіз және осыған байланысты 
ешқандай өтемақы төлемінсіз өзгеруі мүмкін.  

31. БАЙЛАНЫСТАР 
Ұйымдастырушылардың байланыс e-mail-ы: info@burabaytrail.kz  
Teл. Дс.-Жм. сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін, Сб. сағат 11:00-ден 15:00-ге 
дейін 
(RU) +7 705 602 42 49 
(KAZ/RU) +7 776 737 3667 

 


