
 

Затверджую 
Заступник міністра освіти і науки України, 
Президент Української федерації учнівського 
спорту 
 
____________ 
Греба Р.В. 
 
Затверджую 
Голова Комітету з фізичного виховання та 
спорту Міністерства освіти і науки України 
 
___________________________ 
Стеценко В.Г. 

Затверджую 
Директор ГО «Бігова Україна» 

 
_______________ 
Черніцький Д.Л. 

 
Регламент проведення змагань з бігу в рамках проведення 

«9-го Нова Пошта Київського міжнародного півмарафону 2019» 

1. Дата, час, місце проведення 
Дата: 06.04.2019 р. 
Час: 13:00 – 17:00    06.04.19,  
 
Місце: 06.04.19 – м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1 
Місце старту і фінішу: просп. Академіка Глушкова, 1, НК "Експоцентр України" (ВДНГ),            
павільйон 9 
 

2. Мета Змагання 
«Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2019» (далі – Змагання) проводиться з метою популяризації та              
пропаганди бігових масових заходів в Україні, а також: 

• популяризації та пропаганди здорового способу життя; 
• розвитку масового спорту; 
• інтеграції України у світовий біговий марафонський рух; 
• інформування, плекання та мотивування української аудиторії, допомоги в досягненні нею           

особистих і спортивних цілей, стимулювання росту спортивних досягнень у широких масах           
населення України. 

3. Організатори, патронат, спонсори 
Організатором Змагання виступає громадська організація «Бігова Україна». 
Під патронатом: 

• Міністерства освіти і науки України 
• Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 
• Української федерації учнівського спорту 

Організатор формує оргкомітет з числа своїх штатних співробітників, а також із залученням            
вузькопрофільних фахівців з різних видів спорту. 
До складу Оргкомітету входять: 

• Директор Змагання Черніцький Д.Л.; 
• Керівник проекту Третьяков І.О.; 
• Київська федерація легкої атлетики м. Києва, президент федерації Грінюк В.Р.; 
• Головний суддя Змагання Лебедєв К.Л.; 
• Керівник екстреної медичної допомоги Вершигора А.В.; 
• Менеджер по роботі з атлетами Ліщинська І.А. 

4. Дистанції змагання та вікові обмеження учасників 



Змагання відкрите для усіх бажаючих відповідного віку, незалежно від статі, згідно з вимогами 
організатора: 
У легкоатлетичних дистанціях: 
• У бігу на 1500 м - для учасників віком 11-12 років (2007-2008); 
• У бігу на 800 м - для учасників віком 9-10 років (2009-2010); 
• У бігу на 400 м - для учасників віком 7-8 років (2011-2012); 
• У бігу на 100 м – для учасників віком 3-6 років (2013-2016); 
Вік учасників Змагання визначається станом на 31 грудня поточного року. 
 

5. Програма заходу 
Видача стартових пакетів для учасників проводитиметься на весняному SportFestUA 2019, за 
адресою: НК "Експоцентр України" (ВДНГ), павільйон 19 
 

5 квітня 2019 р. з 12:00 до 20:00; 
6 квітня 2019 р. з 10:00 до 13:00 для учасників дистанції 1500м/800м/400м/100м 
 

Увага: 
● Реєстрація на дистанції 1500м/800м/400м/100м можлива за наявності вільних місць до 6           

квітня 2019 року до 12.00 (включно). 
 

6 квітня 2019 р. – НК "Експоцентр України" (ВДНГ), павільйон 9: 
 
12:00 – Відкриття «містечка змагань» 
13:00 – 17:30 – робота камер схову 
15:20 - Старт 1500 м - Хлопці 
15:35 - Старт 1500 м - Дівчата 
15:50 - Старт 800 м - Хлопці 
16:00 - Старт 800 м - Дівчата 
16:10 - Старт 400 м - Хлопці 
16:20 - Старт 400 м - Дівчата 
16:30 - Старт 100 м - Хлопці 
16:40 - Старт 100 м - Дівчата 
17:00 - Нагородження переможців на дистанціях 1500 м/800 м/400 м/100 м 
17:30 – Закриття «містечка змагань» 
 
*Програма буде доповнюватись 

6. Умови допуску до Змагання 
Допуск учасників до Змагання здійснюється за наявності документів, що надаються при отриманні            
стартового пакета учасника: 

● Роздрукований та підписаний стартовий лист (стартовий лист доступний в особистому 
кабінеті батьків, або уповноваженої особи, яка здійснювала реєстрацію); 

● Свідоцтво про народження дитини, що підтверджує вік учасника (обов’язково для усіх 
учасників); 
 

Увага! 
● У разі виявлення невідповідності віку дитини можлива перереєстрація на іншу          
дистанцію, відповідно віку дитини (в разі наявності слотів) або недопуск дитини до забігу на              
зареєстровану дистанцію без права отримання стартового пакету. 

 

7. Маршрути і траса 
Маршрут дистанції 1500м: 



 
 
Маршрут дистанції 800м: 

 
 



Маршрут дистанції 400м: 

 
 
Маршрут дистанції 100м: 

 



8. Реєстрація на Змагання 
Учасники допускаються до Змагання за умови належної і своєчасної реєстрації на Змагання. 
Реєстрація можлива в режимі on-line на сайті організатора Змагання http://kyivhalfmarathon.org/ 
Електронна реєстрація учасників відкрита з 05.03.2019 року по 06.04.2019 року (при           
наявності вільних слотів). 
Організатор Змагання має право призупинити або повністю закрити реєстрацію без попередження           
в разі досягнення ліміту учасників. 
 
 

8.1 Отримання стартового пакету іншою особою можливо за наявності наступних          
документів: 
1.    Документ що посвідчує особу (паспорт, посвідчення водія, тощо), яка отримує стартовий           
пакет. 
2.    Копія свідоцтва про народження, що посвідчує особу, яка зареєстрована. 
3.    Стартовий лист підписаний одним з батьків, або відповідальною особою. 
4.    Підписана заява від особи, яка придбала реєстрацію з текстом: 
  
Директору ГО «Бігова Україна»  
Черніцькому Д.Л. 
Я, (прізвище ім’я особи, яка придбала реєстрацію), прошу видати стартовий пакет з номером             
(вказати стартовий номер) моєму представнику (прізвище ім’я представника, який отримує          
реєстрацію), у зв’язку з тим, що особисто я не можу вчасного його отримати.  
  
Дата, підпис особи, що здійснила реєстрацію.  
 

9. Стартовий внесок 

Участь на усіх дистанціях (1500м/800м/400м/100м) - безкоштовна. 

10. Стартові пакети, отримання стартових пакетів 
Видача стартових пакетів відбудеться 5-6 квітня на SportFestUA 2019, за адресою: НК "Експоцентр 
України" (ВДНГ), павільйон 19 
 
В «стартовий пакет» учасника на дистанції 1500м/800м/400м/100м включені: 
• стартовий номер учасника 
• медаль фінішера (медаль видається в разі подолання всієї дистанції). 
• електронний чіп для реєстрації результату 
• роздягальні і камери схову 
• пункти харчування на фініші 
• інформаційний флаєр з картою маршруту 
• спеціальні пропозиції від наших партнерів 
• відвідування виставки спортивних товарів SportFestUA 2019 
 
Учасник повинен отримати замовлений товар в дні видачі стартового пакету. У день видачі             
стартового пакету право власності на товар переходить до учасника, незалежно від того, з'явився             
він чи ні. Якщо він не з’явився, організатори беруть на себе збереження товару протягом одного               
календарного місяця з дня забігу. Протягом календарного місяця з дня забігу учасник може або              
отримати його безпосередньо від організаторів, або оформити пересилку товару поштою за свій            
рахунок. Після закінчення одного календарного місяця з дня забігу з організаторів знімається            
будь-яка відповідальність за збереження товару, і вони отримують право утилізувати його в            
будь-який момент. 
Учасники Змагання отримують стартові пакети особисто за умови пред'явлення стартового листа           
та документа, що посвідчує особу. 



Учасник Змагання, який не мав можливості взяти участь у Змаганні, може отримати стартовий             
пакет протягом 30 календарних днів після проведення Змагання в офісі організатора Змагання,            
повідомивши йому на електронну пошту: registration@runukraine.org, або залишити прохання         
надіслати стартовий пакет на вказану адресу. 
Доставка стартових пакетів здійснюється за рахунок замовника. За можливості організатор залучає           
партнерів для надання безкоштовної доставки. 

 

11. Пункти харчування та гідратації 
Пункт харчування та гідратації розміщений на фініші. На пункті доступна вода, медична            
допомога, харчування, туалети, допомога волонтерів. 

13. Нагородження переможців 
 
Офіційним часом для розрахунку загального рейтингу серед хлопців та дівчат вважається           
час з моменту пострілу (Gun Time).  
 
Призова сітка на 100/400/800/1500 метрів: 

Місце Хлопці 
Дівчат
а 

1 приз приз 

2 приз приз 

3 приз приз 

 
 


