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Регламент проведення змагань
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1. Дата проведення Змагання
Дата: 24 березня - 1 вересня 2022 року

2. Мета Змагання
«RUN WITH UKRAINE ONLINE» (далі – Змагання) проводиться з метою підтримки
України та збору коштів для підтримки Збройних Сил України, а також передачі коштів до Фондів,
які надають допомогу тимчасово переміщеним громадянам України в результаті збройної агресії з
боку росії. Порядок перерахування коштів на благодійні фонди:
70% від усіх отриманих коштів з оплати реєстрації на Змагання, а також за додаткові благодійні
внески, придбані у онлайн-магазині на сайті runukraine.org/shopping у межах проведення Змагання,
будуть направлені благодійним фондам. Кошти будуть перераховуватись на рахунки фондів одразу
після оплати реєстрації кожними 300 учасниками.
Фонди, на які будуть перераховані кошти:
- БО Благодійний фонд Сергія Притули;
- Громадська організація Фонд Маша;

3. Організатори, патронат, спонсори
Організатором Змагання виступає громадська організація «Бігова Україна».
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.;
• Головний суддя Змагань Третьяков І.О.;
• Секретар змагання Беліченко Л.

4. Програма заходу

Дистанція Відкриття
реєстрації

День Забігу

Run with Ukraine
Вільна дистанція
online

24 березня з 24.03 по 1.09.2022

Junior Run with
Ukraine 1 KM online

24 березня з 24.03 по 1.09.2022

Run with Ukraine 21
KM online

24 березня з 24.03 по 1.09.2022

Run with Ukraine 42 24 березня з 24.03 по 1.09.2022



KM online

5. Умови допуску до Змагання
Допуск учасників до Змагання здійснюється за наявності сплати стартового пакету.
Увага!

● На дистанціях 21.0975 км та 42.195 км до участі допускаються учасники віком від 18
років. Вік учасника визначається згідно Правил змагань ГО “Бігова Україна”.

Усі зареєстровані учасники самостійно несуть відповідальність за власне життя та здоров'я,
щодо проведення змагання та підписують відповідну заяву.

6. Маршрути і траса
Учасник обирає самостійно на свій розсуд.
Маршрут (фінальний трек пробігу) на 42 км має включати дистанцію розміром 42 км 195 метрів
або більше.
Маршрут (фінальний трек пробігу) на 21 км має включати дистанцію розміром 21 км 0975 метрів
або більше.
Маршрут (фінальний трек пробігу) на 1 км має включати дистанцію розміром 1 км або більше.
Маршрут (фінальний трек пробігу) на Вільну дистанцію не потрібно мати трек.

7. Реєстрація на Змагання
Учасники допускаються до Змагання за умови належної і своєчасної реєстрації на Змагання.
Реєстрація можлива в режимі online на сайті організатора Змагання:
https://onlinerunning.runukraine.org/
Електронна реєстрація учасників на Run with Ukraine Вільна дистанція online відкрита з
24.03.2022 року по 01.09.2022 року, час 10:00 (при наявності вільних слотів).
Електронна реєстрація учасників на Junior Run with Ukraine 1 KM online відкрита з
24.03.2022 року по 01.09.2022 року, час 10:00 (при наявності вільних слотів).
Електронна реєстрація учасників на Run with Ukraine 21 KM online відкрита з 24.03.2022
року по 01.09.2022 року, час 10:00 (при наявності вільних слотів).
Електронна реєстрація учасників на Run with Ukraine 42 KM online відкрита з 24.03.2022
року по 01.09.2022 року, час 10:00 (при наявності вільних слотів).

Організатор Змагання має право призупинити або повністю закрити реєстрацію без попередження
в разі досягнення ліміту учасників.

Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив заявку та сплатив стартовий внесок.
Реєстраційний внесок, сплачений учасником Змагання, не підлягає поверненню за жодних
обставин, наприклад: якщо учасник Змагання не може взяти участі у Змаганні, завершити обрану
дистанцію, не вкладається у встановлений ліміт часу, а також якщо учасник дискваліфікований або
Змагання скасовано через форс-мажорні обставини і т.д.
Реєстрація учасника анулюється, якщо під час реєстрації ним були надані неточні та/або помилкові
дані. У разі анулювання реєстрації грошові кошти не повертаються.
Оплачена реєстрація не може бути скасована, стартовий внесок не повертається.

8. Стартовий внесок для індивідуальних реєстрацій. Ліміти слотів

Вартість стартового внеску на довільну дистанцію становить: 600 грн для членів ГО та базова
вартість 600 грн.

https://onlinerunning.runukraine.org/


Вартість стартового внеску на дистанцію 1 км становить: 600 грн для членів ГО та базова вартість
600 грн.

Вартість стартового внеску на дистанцію 21 км становить: 600 грн для членів ГО та базова вартість
600 грн.

Вартість стартового внеску на дистанцію 42 км становить: 600 грн для членів ГО та базова вартість
600 грн.

У вартість стартового внеску не включена комісія за переказ грошових коштів.

Оплата стартового внеску учасниками Змагання здійснюється електронним платежем на сайті
організатора runukraine.org.

9. Стартові пакети, отримання стартових пакетів

У «стартовий пакет» учасника на дистанціях Вільна, 1 км, 21 км та 42 км включені:
• електронний стартовий номер учасника з іменем;
• медаль фінішера в Особистому кабінеті;
• диплом учасника в Особистому кабінеті;
• тематичний плей-лист (SoundCloud).

Після забігу учасник має надіслати на пошту registration@runukraine.org листа із посиланням або
скріншотом треку подолання дистанції.

10. Нагородження переможців

Не відбувається.


