


Передмова Президента 
 
Від імені Міжнародної  Асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ) я з 

приємністю вітаю перший випуск нового посібника з організації бігу по шосе 
ІААФ.    

Цей практичний довідник заміщує попередній посібник з бігу на відстані 
ІААФ і розроблений для допомоги організаторам змагань місцевого, національного 
чи міжнародного рівня.    

Хотілося б водночас скористатися нагодою, щоб офіційно подякувати 
British Athletics, національній федерації ІААФ Великобританії і Північної Ірландії, 
за надання інформації, важливої для цього видання, яка була адаптована ІААФ 
для глобального використання. Також хочу відзначити Девіда Катца і Х’ю Джонса 
за їх допомогу у якості редакторів.   

Біг по шосе є одним з найбільш динамічних і різнопланових видів 
легкоатлетичного спорту, що втілює весь спектр спортивного натхнення людства, 
його талант й фізичну культуру для тих, хто займається лікувальним бігом чи 
джогінгом, входить до складу бігових клубів чи є елітним легкоатлетом. ІААФ з 
приємністю охоплює усі види діяльності спільноти бігунів й сприяє їх 
подальшому розвитку. Публікація посібника з організації бігу по шосе ІААФ 
свідчить про зобов’язання асоціації щодо застосування найкращої практики у цій 
сфері, а це видання слугуватиме незамінним помічником для організаторів 
пробігів.           
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1. Вступ  

Щотижня у світі проводяться сотні пробігів. Їх масштаб варіюється від 
спортивних подій у невеликих містах, в яких змагаються лише кілька сотень бігунів, 
до марафонів «великих міст» з десятками тисяч учасників.   

Цей посібник з організації пробігів створений на допомогу організаторам 
змагань під час започаткування і подальшої організації спортивних подій на рівні 
міжнародних стандартів. На додаток до основних практичних порад, він містить 
частини застосовних Правил ІААФ і посилання на інші користі джерела інформації.    

Це потребує серйозного планування, координації і врахування багатьох 
складових. Першочерговою вимогою для учасників є безпека і чесність змагань, але 
організатори мають також пам’ятати про вимоги місцевої спільноти, поліції і органів 
забезпечення громадського правопорядку, преси, спонсорів тощо, і відповідально 
ставитись до них.    

 
Чому ви бажаєте організувати змагання? 
• Ви організовуєте пробіг від імені вашого клубу, школи чи компанії 
• Ви організовуєте пробіг, щоб зібрати кошти на благодійність чи надати 

розголосу певній події  
• Ви організовуєте змагання на професійному рівні 
• Ви організовуєте пробіг винятково для власного задоволення  
• Ви організовуєте пробіг, щоб отримати право організації національного 

чемпіонату.  

Власне причини не так вже й важливі, але вони впливають на ваш  вибір 
виду змагань. Вам варто поставитись до цього вибору уважно, оскільки кожне 
рішення матиме відповідні наслідки.   

 
Яких бігунів ви хочете залучити до участі у пробігу? 
• Учасників масового пробігу (будь-яких бігунів) 
• Пішоходів (учасників «бігової» події, які фактично будуть ходити) 
• Благодійників (учасників пробігу, які збиратимуть кошти на благодійність) 
• Представників бігового клубу (які відповідають високим місцевим стандартам) 
• Учасників змагань різних вікових груп 
• Учасників національного рівні (найкращих у Вашій країні) 
• Елітних учасників (найкращих у світі) 
• Учасників-туристів (тих, хто подорожують різними країнами, щоб взяти участь у 

змаганнях) 
 
Примітка. «Елітні учасники» є відносними терміном, застосовним до 

пробігів будь-якого рівня. Загалом це бігуни, які змагатимуться за найвищі нагороди 
і почасти отримують привілейоване ставлення, включно з умовами пересування й 
розташування, позиції на старті та розміщенні особистих напоїв на дистанції.    

Легкоатлети, які беруть участь у національних «змаганнях» мають вважатися 
«елітними».   

Ось такі основні рішення ви маєте прийняти у світлі первинних намірів.   



Ви бажаєте організувати конкурентний пробіг чи розважальний пробіг? 
Більшість пробігів можуть вважатися такими, що поєднують кілька видів 

пробігів в одному, включно з різними комбінаціями вищезгаданих категорій.   

Лише перші три категорії атлетів, наведені у списку, можуть задовольнити 
розважальний пробіг, в якому не  пропонують призів і не ведеться офіційний відлік. 

Всі інші категорії атлетів висловлюватимуть бажання брати участь в 
оригінальному пробігу на чітко визначену дистанцію з чітко визначеними часовими 
межами і нагородами.  

Вартість призів, якими відзначатимуть атлетів, може бути досить помірною. 
Будь-який організатор пробігів має пам’ятати, що цінність нагороди є лише 
мотиваційним фактором для найшвидших учасників пробігу, включно з 
представниками різних вікових груп, яких залучають до змагань.  Чим вища цінність 
призів, тим більше ви наближатиметесь до можливості залучення  найкращих атлетів 
світу—але зацікавлення найкращих бігунів світу не обов’язково може бути реальним 
або навіть важливим пріоритетом.   

Санкції, дозволи і сертифікація 

Ці терміни у контексті бігу по шосе плутають найчастіше. «Санкція» чи 
«дозвіл» стосується згоди, наданої федерацією легкої атлетики на проведення 
змагань. «Сертифікація» стосується свідоцтва чи сертифікату, що видається на 
підтвердження точного проведення вимірювання дистанції.   

 

Санкціонування вашого заходу федерацією легкої атлетики 
Санкція, також відома як Дозвіл, є офіційним підтвердженням, наданим 

національною федерацією легкої атлетики, асоціацією, під егідою якої проводиться 
спортивна подія, чи ІААФ, яка підтверджує проведення дорожнього забігу чи іншого 
легкоатлетичного змагання. Санкцією також є угода, за якою Місцевий 
організаційний комітет (МОК) має дотримуватись національних  та міжнародних 
вимог і приписів щодо проведення спортивних змагань, а також створювати безпечне 
середовище для учасників і глядачів.    

 

Переваги санкціонованого/дозволеного заходу 
 Високий престиж і контроль якості. Санкціонування події національною 

федерацією легкої атлетики допоможе переконати громадськість, що захід 
проводитиметься на рівні встановлених стандартів. Санкція означає для атлетів, що 
спортивна подія проводиться згідно застосовних правил проведення змагань.    

 Страхування відповідальності. Більшість урядових організацій, включно 
з містами, країнами, дорожніми управліннями, парковими і суспільними центрами 
для проведення події вимагають  страхової відповідальності. Вам варто звернутися 
до відповідної національної федерації із запитом щодо можливості надання ними 
страхового покриття у разі подання заявки на отримання дозволу. Вартість санкції є 
невисокою порівняно з вартістю страхових полісів для спортивних подій. Для подій, 
які вже підлягали страхуванню, страхове покриття може не вимагатися, а плата за 



санкцію може бути нижчою.        
 Страхування легкоатлетів від нещасливих випадків. Багато федерацій 

можуть забезпечити страховий захист вашої спортивної події, за умови що майбутній 
санкціонований захід проводитиметься під їх егідою.   

 Календарне рекламування. Санкціоновані події зазвичай включаються 
до календарного плану заходів, розміщених на сайті федерації, а також їх друкованих 
версій.  

 Рекорди. Санкція потрібна для ратифікації всіх національних та Світових 
рекордів, досягнутих під час події, а також підтвердження кваліфікаційних 
показників Чемпіонатів світу та Олімпійських ігор.   

 Правила змагань. Санкція слугує для всіх підтвердженням дотримання 
загальноприйнятих правил під час проведення змагань.   

Ви можете отримати необхідну контактну інформацію про відповідну 
федерацію легкої атлетики на сайті ІААФ. 

 
Коли варто проводити пробіг? 
У багатьох частина світу кліматичні умови визначають найкращий час для 

проведення ваших змагань, період, коли умови будуть найсприятливішими для бігу. 
Ідеальними умовами для швидкого бігу є температура від 5 до 15С°. Якщо 
температура не падає нижче 15С° варто докласти зусиль для організації пробігу в 
такий час, коли  температура сягає сезонного мінімуму, і у такий час доби, коли 
навантаження на серце будуть мінімальними.  Зазвичай це ранній ранок, коли 
водночас і умови дорожнього руху є найсприятливішими.   

Під час визначення найкращого для проведення пробігу періоду року, 
важливу роль можуть відігравати й інші фактори, зокрема: 

• Ймовірність залучення відвідувачів у період доступності необхідних 
готельних приміщень  

• Наміри проведення пробігу під час особливого національного свята чи 
місцевого фестивалю.   

• Бажання уникнення конкуренції з іншими подіями, запланованими у 
календарному плані пробігів.   

• Потреба встановити такий графік проведення пробігу, щоб забезпечити можливий 
телевізійний супровід. 

Зокрема, якщо ви бажаєте залучити до змагань елітних легкоатлетів, вам не 
варто планувати захід під час проведення міжнародних чемпіонатів чи пробігів у 
великих містах, щоб не боротися з конкурентами за бігунів, залучених до таких 
спортивних подій.   

Щоб посилити ймовірність забезпечення телевізійного супроводу події, 
врахуйте й інші спортивні події, які висвітлює місцева телевізійна мережа і плануйте 
так, щоб уникнути збігів.  

Де варто проводити пробіг? 
Ви можете мати чітке уявлення щодо локацій, в яких стартуватиме і 

фінішуватиме пробіг, але вам необхідно також врахувати: 



• простір, необхідний для розміщення місця старту та фінішу, 
• фон для старту і фінішу (а також вздовж дистанції), також ви можете його 

використовувати для вибору найкращого проекту зображення пробігу.  
[Див. також Розділ 3—Дизайн траси] 
 

Безпека 
Безпека стала основним фактором для будь-якої події, в якій задіяна значна 

кількість учасників і глядачів. Щоб визначити належний рівень безпеки заходу, 
організатори пробігу мають звернутися до місцевих органів влади. Під час багатьох 
масштабних подій для допомоги також залучають приватні охоронні компанії, які 
забезпечують безпеку тих складових події, які виходять за межі компетентності 
органів муніципалітету.  

 

Відповідальність 
Більшість муніципальних органів влади вимагатимуть від організаційного 

комітету надання страхового покриття для них та інших організацій. Крім того, вам 
також варто надати страхове покриття для стандартної громадської відповідальності. 
Таке страхове покриття має надаватися, можливо через вашу національну федерацію 
легкої атлетики, попередньо-узгодженим пакетом, який має задовольняти специфічні 
потреби організаторів пробігу. Ви можете також оформити страхування від 
ймовірності скасування пробігу.    

Податкова відповідальність є іншим вагомим чинником. Якщо ви 
використовуєте значні суми коштів від імені благодійної організації, вам варто 
звернутися за професійною порадою стосовно їх найкращого використання. Під час 
організації будь-якого виду пробігів перед вами може постати проблема оперування 
значною кількістю невеликих платежів, отриманих від учасників пробігів, а також 
варто шукати поради для убезпечення ефективного обслуговування за вигідними 
ставками. 

Реєстрація на участь у змаганнях передбачає заповнення форми учасника та 
здійснення оплати. До усього варто поставитись обережно. Вам варто забезпечити 
чіткий контроль за збором кожної часточки інформації. Ви маєте продемонструвати 
те, що інформація, яка вам необхідна, призначена винятково для заявлених цілей і це 
може передбачати, в рамках частини ваших зобов’язань, реєстрацію у органах 
державної влади згідно вимог законодавства із захисту даних.  

 

 

 

 

 

 

 



2. Організація  

Організація пробігу є комплексом заходів, що майже напевно потребуватиме 
більшість вашого час і зусиль. Вам доведеться звертатися по допомогу до інших, 
розподіляти роботу на частини і кожній призначати лідера/керівника команди та 
персонал. Необхідно врахувати такі аспекти:   

• Старт/фініш. Облаштування, включно з туалетами, роздягальнями, 
обслуговуванням та обробка багажу, душовими, обмежувальними бар’єрами, 
системою міток часу, системами оповіщення громадськості тощо. Демонтаж і 
усунення після фінішування.   

• Дистанція. Вимірювання, керівники, інформаційні вказівники, пункти 
для пиття і надання медичної допомоги. Розваги вздовж дистанції.   

• Заявки. Збір заявок на пробіг, видача номерів і проведення інструктажу. 
• Службовий персонал. Учасники змагань, хронометристи, реєстратори, 

судді пробігів, персонал для підрахунку результатів.  
• Медичний супровід 
• Координація. Місцеві органи влади, поліція, служби невідкладної 

допомоги, групи волонтерів, громадських діячів (включно з послідовниками церков 
чи торговими точками, що розташовуються вздовж дистанції і відкриваються у день 
проведення пробігу). 

• Презентація і розваги. Коментатор(и) подій, жива музика, відеоборди 
тощо.   

• Інформаційні вказівники. Необхідні для скеровування учасників, 
глядачів та громадськості. 

• Волонтери 
• Перевезення й паркування 
• Безпека 
• Race Expo. Виставка, присвячена пробігу 
• Технології. Дотримання вимог до забезпечення Інтернетом, засобами зв’язку, 

електроенергією 
• Очистка й переробка. Часто є необхідними заходами перед повторним 

відкриттям доріг 
•  Закупівлі. Футболки, роздаткові флаєри, медалі, нагороди, квіти тощо.  
• Фінансування. Залучення спонсорів, контроль прибутків і витрат. 
• Реклама. Відповідальний за зв’язки з пресою, рекламування, координація 

співпраці з благодійними організаціям, розміщення брендів вздовж дистанції.   
• Гостинність і протокол. Церемонії старту, фінішування й нагородження 

переможців, прийоми з запрошенням спонсорів й видатних осіб. 

Намагайтеся розподіляти завдання між своїми працівниками таким чином, 
щоб підтримувати «пірамідальну» структуру управління, за якою кожен з них 
нестиме відповідальність за дії підпорядкованих їм осіб. Вони мають бути 
спроможними збиратися, за необхідності, малою групою чи організаційним 
комітетом і разом створювати сучасну картину стану підготовки пробігу і заходів, 
що вживаються.  Підготуйте документацію з логістики, яка уможливить залучення до 
процесу організації працівників/волонтерів у разі неможливості залучення інших.    



Волонтери 
Організація пробігів по шосе істотно залежить від волонтерів, які 

допомагають практично на кожному етапі події. Більшість пробігів меншого 
масштабу повністю організовуються волонтерами, при цьому до процесу залучають 
незалежних підрядників, які організовують технічні питання хронометражу і 
звукового супроводу.   

На етапі планування координатора-волонтера необхідно призначати якомога 
раніше. Координатор-волонтер має  бути присутнім на усіх зустрічах лідерів/керівників 
команд, щоб визначити необхідну кількість і вид волонтерів. 

Організація навчання волонтерів є необхідною для успішного проведення 
заходу. У разі розміщення ненавчених волонтерів на критично важливих локаціях, це 
може зашкодити безпеці заходу.   

Істотно необхідно скласти актуальний список контактів 
працівників/волонтерів.   

 
Правила 
Правила проведення змагань є необхідними для будь-якого виду спорту. 

Правила, розроблені ІААФ більше 100 років тому, постійно переглядаються і 
змінюються, а потім затверджуються 212 національними федераціями-членами. 
Деякі федерації затвердили власні правила, що доповнюються Правила ІААФ.   

Важливо для вашого заходу застосовувати відповідні правила. Варто 
зауважити, що деякі правила, розроблені для елітних бігунів, важко застосувати до 
учасників масового пробігу. Організатори мають працювати у тісній співпраці з 
представниками федерації, що забезпечить розуміння правил і їх застосування усіма 
ще до проведення пробігу. Для усіх подій Правила Змагань мають бути 
опублікованими до пробігу.     

Електронна копія повної версії правил змагань доступна на сайті ІААФ. 
Друковані копії можна придбати безпосередньо у ІААФ 

 
Терміни 
Узгодження термінів необхідно для успішної організації події. Критично 

важливо ще за 24 години до початку пробігу і до завершення змагання детально 
визначити графік усіх подій.  

 
Облаштування і інфраструктура.  
Організація пробігу по шосе схожа на приїзд цирку до міста. І те, й інше 

потребують велику кількість тимчасового обладнання—тенти, підмостки, 
інформаційні показники, туалети тощо.  

Пробіги по шосе зазвичай проводяться у локаціях, в яких немає постійної 
інфраструктури, доступної для подій, що проводяться на стадіонах чи постійних 
аренах. Необхідно належним чином планувати забезпечення портативними 
джерелами електроенергії, телефонним зв’язком та інтернетом. Ці елементи є 
критично важливими для хронометражу, організації медичного супроводу, 
керування подією, комунікації і презентації. Кожна логістична сфера події має 



оцінюватися з точки зору забезпечення можливостей для запобігання 
перевантаження різних систем. Для усунення проблем у день проведення заходу 
рекомендовано проводити випробування на місцях.    

 
Реєстрація учасників.  
Залежно від масштабу події, організатори можуть використовувати різні 

методи реєстрації учасників. До них належать онлайн та документальна реєстрація. 
Існують багато компаній, що пропонують прості й доступні послуги з забезпечення 
онлайн реєстрації. Заявки на участь у популярних подіях продаються за кілька 
місяців заздалегідь, а для визначення учасників змагань може використовуватися 
лотерейна система. Реєстрація на пробіги малих і середніх масштабів може 
проводитись у день проведення змагань, але якщо її належним чином не планувати, 
це може призвести до перевантаження  організаторів пробігу.  

На більшості великих змагань розподіл номерів проводитиметься разом з 
Race Expo, що не передбачає реєстрацію у день проведення змагань.  

Метод розподілу нагрудних номерів і «роздаткових матеріалів» (в-основному 
футболок) залежить від кількості учасників, доступного простору, наявного часу і 
персоналу. Підготовку адекватної кількості локацій для найефективнішого управління 
заходом варто ретельно планувати.  



Планування маршруту 
Правила ІААФ 240.2 

Пробіги проводяться на підготовлених трасах. Проте якщо рух автотранспорту 
або подібні обставини не дають можливості використовувати цю трасу, то можна 
провести змагання по велосипедній або пішохідній кромці дороги, але не по м'якій поверхні 
(наприклад, по трав'яному ґрунту). Старт і фініш можуть знаходитися на 
легкоатлетичному стадіоні. 

Примітка (і) Рекомендується, щоб під час проведення пробігів на дистанціях, що 
перевищують стандартні, відстань між стартом і фінішем, теоретично вимірюване 
уздовж прямої лінії між ними, не перевищувало 50% від загальної довжини дистанції. Що 
стосується затвердження рекордів див. Правило 260.28(b).  

Примітка (ii) Допускається проведення старту, фінішу та інших відрізків 
змагання по траві або іншим не мощеним поверхням. Ці відрізки повинні бути зведені до 
мінімуму. 

Дизайн дистанції 
Якщо ви вирішили організувати пробіг і вирішили, чого ви цим хочете 

досягти, вам необхідно прийняти рішення щодо місця його проведення. Напевно, 
найперше, що потрібно врахувати, це визначення прийнятних локацій для старту і 
фінішу. Необхідно докладати усіх зусиль, щоб врахувати наявність поблизу 
дистанції історичних місць і пам’яток.  

Для облаштування місця старту й місця фінішу вам знадобляться місця, 
простір яких достатній для розміщення усіх легкоатлетів, які беруть участь у 
змаганнях, а також забезпечити надання усіх необхідних послуг, яких можуть 
потребувати учасники, зокрема роздягальні, душові, медичні пункти, туалети тощо.   

Вам варто врахувати, як прибуватимуть бігуни на старт і відбуватимуть з 
фінішу. Якщо у Вас є додатковий доступний простір, який можна використовувати 
для паркування автівок, або ж якщо пробіг фінішує у іншій локації, ніж старт, 
можливо Вам доведеться забезпечити транспортування до старту (або від фінішу) до 
зупинок місцевого транспорту або згідно плану «проміжних зупинок».  

Вам також необхідно врахувати відвідування і пересування глядачів і 
громадськості, особливо на фініші, який почне працювати за кілька годин до 
завершення пробігу усіма учасниками. Як на старті («перед» лінією старту), так і на 
фініші («за» лінією фінішу) Вам необхідно створити зони для забезпечення зручності 
й безпеки легкоатлетів, до яких громадськість не матиме доступу.    

Глядачів та вболівальників необхідно відсторонити від бігунів до того як 
останні наблизяться до лінії старту і вишикуються у чергу чи «коралом», чекаючи на 
сигнал початку пробігу. Також їх треба заохочувати чекати на бігунів, які 
завершують пробіг, у визначеному місці «зустрічі», визначеному неподалік лінії 
фінішу. Учасникам змагань варто потрапляти до такого місця лише після 
уможливлення отримання ними медичної допомоги, води, медалей, подарунків і 
власних речей.  Таке місце зустрічі має бути якомога більшим,  щоб бути здатним 
вмістити якомога більший натовп.   

Типовою проблемою у таких місцях є стандартний колапс мобільного 
зв’язку  внаслідок підвищеного попиту. Місцевий постачальник телекомунікаційних 



послуг або партнер з організації пробігу має оцінити локацію, щоб забезпечити 
адекватне надання послуг.  

Це може видатись заскладним для розміру локації, запланованої для пробігу, 
але успішні пробіги швидко зростають. Інавгурація, місце проведення якої 
розраховане на сотню осіб, може за кілька років потребувати простір для тисячі. Під 
час первинного планування дизайну дистанції, необхідно надати додатковий простір 
для врахування такого зростання. Із збільшенням дистанції можуть також 
знадобитися спеціальні приміщення, наприклад для телевізійного супроводу.  

Як старт, так і фініш, але особливо фініш, мають знаходитись у локації з 
цікавим пейзажним або історичним фоном. Це допомагає зробити дистанцію 
привабливою, як для бігунів, так і для глядачів—особливо для туристичних бігунів, 
які є важливою категорією учасників через кошти, які вони полюбляють витрачати 
на готелі, ресторани і шопінг.   

Крім впевненості у відповідності локацій старту та фінішу, вам також 
потрібно прийняти рішення щодо дистанції, яку долатимуть учасники пробігу. Існує 
кілька різних типів конфігурацій, які варто розглянути, кожна з них має свої 
переваги і недоліки. Основне рішення, яке вам доведеться прийняти—це визначити, 
чи знаходитимуться старт і фініш у одному місці, чи їх треба розділити. Навіть у 
разі, якщо старт і фініш збігаються, місце збору на старті і місце розосередження на 
фініші, і відтак і розташування зон—можливо розмежувати.    

 
Конфігурації маршруту  
і) Від точки до точки (Point-to-point) 
Це пробіги  від однієї точки дистанції до іншої. Якщо вони проводяться в 

одному напрямку, фініш  може розташовуватися на далекій відстані від старту—
наприклад, класичний афінський марафон чи ВАА Бостонський марафон. Це 
уможливлює прокладання маршруту через історичні пам’ятки (як у Афінах, або ж як у 
випадку Фараоніку, 100 км пробігу в Єгипті) або ж скористатися перевагами 
відокремлених один від одного туристичних атракцій, але при цьому ресурси 
розтягуються у одну довгу тонку лінію, що зашкоджує логістиці. Офіційним особам 
доведеться переїжджати від старту до фінішу, також доведеться перевозити багаж 
легкоатлетів.  Частину можна  прикріпити до головної машини,  інше можна доставити 
до фінішу альтернативним шляхом.  

Такий маршрут з більшою ймовірністю перевищує вимоги Правила ІААФ 
260.8 щодо розмежування старту і фінішу прямою лінією (<50% відстані дистанції) і 
допустимих перепад висот ( >-1м/км). Ці обмеження не є обов’язковими і ви маєте 
вибір—але якщо їх не видно, то результати досягнень, зареєстровані на дистанції, не 
можуть вважатися рекордами. У випадку проведення марафону, результати 
вважатимуться кваліфікаційними для міжнародних змагань навіть якщо 
розмежування дистанції перевищує 50%, але не на ділянках, де допустимий перепад 
висот, зокрема, «спад» перевищує -1м/км.     

 
 
 
 



Рис. Приклад конфігурації маршруту Бостонського марафону 

 
 
іі) Поворотний маршрут (Оut/back) 
Поворотний маршрут є дистанцією, яка передбачає розворот навколо точки, 

зміну напрямку руху на протилежний і фінішування у точці старту пробігу (або точки, 
що знаходиться поблизу точки старту). Найкраще розмежувати трасу таким чином, щоб 
один бік використовувався винятково для руху в одному напрямку, а точкою розвороту 
можна визначити розрив у центральному розмежовувачі траси. 

Таке впорядкування спрощує логістику і зменшує витрати ресурсів. Пункти 
для пиття можна встановлювати вздовж лінії розмежування, так, щоб вони могли 
водночас обслуговувати бігунів, що рухатимуться у протилежних напрямках, медичні 
пункти та туалети можна розташовувати посередині траси також на лінії розмежування, 
але індикатори і точки хронометражу на такому маршруті дублювати не можна. 
Регулювальників траси, які стояли на початку маршруту, після проходження цієї 
частини дистанції останнім атлетом, можливо перемістити на інші ділянки, але далі по 
маршруту такого здійснити не можна, оскільки лідери змагань вже досягатимуть цих 
точок на своєму зворотному шляху. До того як біг перетворився на масовий вид спорту, 
а також до того як регулювання руху стало проблемним, багато трас організовувались 
саме у такий спосіб.    

Органи управління дорожньо-транспортним рухом можуть неохоче закривати 
шляхопроводи для пробігу. Вони можуть наполягати на тому, що для нормального 
дорожнього руху має залишитись одна зі смуг. У такому разі можливо прокладання 
поворотних маршрутів на одній смузі (за умови розмежування їх бар’єрами, конусами, 
рекламними щитами та стрічкою, тощо). Якщо смуга занадто вузька, то легкоатлетів, 
що бігтимуть у зворотному напрямку краще спрямувати паралельним шляхопроводом.   

 
(ііі) Одинична петля 
У разі прокладання траси у формі одиничної петлі, можливо уникнути 

проблем перетинання бігунів, але потребуватиме більших витрат, пов’язаних із 
закриттям доріг, і призводитиме до менш ефективного використання ресурсів 
вздовж траси. Глядачі матимуть одну чи, ймовірно, дві можливості спостерігати 
за пробігом.  

 
 
 



Рис. Приклад конфігурації  у формі одиничної петлі—Берлінський 
марафон.  

 

 
 
(iv) Множинна петля 
Траса у формі множинної петлі підходить винятково для невеликих 

площадок для подібних—стандартних бігунів—таких як траси чемпіонатів. Для 
масового пробігу множинні петлі можуть використовуватися винятково якщо вони 
мають різний розмір, що допомагає лідерам не заважати тим, хто біжить позаду. 
Наприклад, якщо траса марафону складається з однієї петлі 15 км та іншої петлі у 
27.2 км, найповільніші бігуни мають пробігти 15-км відрізок до фінішування 
переможців. Це означатиме, що ті бігуни, які рухатимуться повільніше, ніж 8:30/км 
(або в 6-годинному темпі для марафону), заважатимуть шляху переможця і їх 
необхідно попереджати про те, що у разі вповільнення темпу їм необхідно буде зійти 
на тротуар (узбіччя) і рухатися пішки по ньому.   

Для змагань елітних легкоатлетів траса у формі множинної петлі є ідеальним 
рішенням: вона дозволяє глядачам побачити більше подій, потребує закриття меншої 
кількості шляхопроводів і дозволяє маркувати й обслуговувати маршрут більш 
ефективно (пункти для пиття, медпункти, вказівники, брендинг, розташування 
представників телебачення, регулювальників тощо). Необхідно приділити істотну 
уваги до збалансування кількості і стандарту учасників до кількості петель, яку 
необхідно пробігти. Якщо 10 км траса складається з 10 петель по 1 км, а переможець 
ймовірніше за все покаже час 28:00, то найповільніший атлет на полі може пробігти 
дистанцію за 31 хвилину. Якщо це неможливо, довжину траси можна збільшити: 2км 
петля дозволить  бігунам показувати час до 35 хвилин, 5 –км петля—до 55 хвилин. 
Отже якщо натовп істотно вповільнює проходження бігунів через лінію старту, така 
форма маршруту збільшить шанси лідерів дістатися маркерів маршруту з 
множинними петлями.  

 
Траса у формі кількох петель передбачатиме зосередження місця старту і 

місця фінішу у одному місці, але об’єкти на старті розташовуватимуться за лінією 
старту, а об’єкти на фініші—за лінією фінішу. Щоб уможливити ефективне подвійне 
використання об’єктів рекомендовано створити окремий сектор для фінішування, 
відгалужений від основної петлі, хоча це означатиме, що лінія фінішу є локацією з 
окремим хронометражем на кінці петлі.  

 
 
 



Рис. Приклад маршруту множинної петлі – Олімпійський марафон в 
Лондоні 

 

 
 
Географічні аспекти 
Конфігурацію маршруту допоможуть визначити й місцева топографія і 

напрямок доріг. Маршрути можуть містити більше одного елемента: наприклад, 
траса від точки до точки, як траса на Олімпійських іграх в Сіднеї, включала петлю і 
місце розвороту на маршруті. Це той аспект, в якому обізнаність організаторів з 
місцевістю, буде найвагомішим чинником для прийняття рішення. На етапі 
планування надзвичайно важливо знати інформацію про ті шляхопроводи, які 
використовуються найменше—а відтак можуть використовуватися як поворотні 
траси—або ж про місця, де мережа шляхопроводів дозволяє прокласти для 
транспорту альтернативний маршрут.     

Оскільки така організація завжди і неминуче передбачає звернення за 
підтримкою до поліції і за дозволами до місцевих дорожньо-транспортних служб, 
вам значно сприятиме той факт, якщо ви доведете серйозність своїх рішень і 
покажете, що обмірковували варіанти мінімізації потенційних незручностей для 
інших користувачів шляхопроводів, які можуть виникнути під час пробігу.  

Наприклад, у Паризькому марафоні, приблизно 15 км траси проходить через 
шляхопровід у Буа де Вінсен та Буа де Булон, де немає дорожнього руху. Для 
більшої частини дистанції, яка відмежовує їх, маршрут проходить по набережній 
річки Сена і занурюється у пішохідні тунелі під кожним мостом. Хоча це робить 
маршрут трохи хвилястим, при цьому не доводиться закривати жоден із мостів. Під 
час марафону у Будапешті, масштабно використовують «переходи» під мостами, що 
не заважає організації дорожнього руху.  

Загалом, якщо дорожній рух є правостороннім, то має сенс організовувати 
пробіг так, щоб легкоатлети бігли по колу і повертали направо. У найпростішому 
варіанті 10км забіг, організований навколо «квадрата» з доріг зі стороною 2,5 км 
заважатиме зовсім небагатьом користувачам дорожнього руху—лише тим, хто 
шукатиме доступ до мережі в межах «квадрату» (чи навпаки). Вам необхідно завжди 



враховувати можливість «закриття» певних ділянок трасою, яка їх оточуватиме. 
Якщо на такій ділянці знаходиться лікарня, пожежна станція чи відділення поліції, 
такий маршрут напевно не затвердять.    

Надання маршруту на затвердження 
Перед поданням обраного вами маршруту на затвердження до необхідних 

місцевих органів, переконайтесь, що у вас є список всіх включених до нього 
шляхопроводів (довжина неважлива). Якщо хоча б один із шляхопроводів не буде 
включено до цього подання, на нього не поширюватиметься наказ про закриття доріг 
і ваш маршрут буде порушено.   

Подання має містити детальні мапи з інформацією про те, яку частину 
шляхопроводу буде відведено для бігунів, де розташовуватимуться бар’єри і де 
стоятимуть регулювальники. Переконайтесь, що ви визначились з особами 
(«головними координаторами сектора»), що нестимуть відповідальність всередині 
вашої організації за роботи на чітко визначеній ділянці маршруту. Надайте також 
список цих відповідальних осіб і їх контактну інформацію.   

Також варто надати інформацію про альтернативні маршрути, хоча саме 
поліція нестиме відповідальність за їх визначення й доведення до відома 
громадськості.  

 
Управління маршрутом 

 
При прокладанні маршруту врахуйте вимоги до управління маршрутом і 

організації дня пробігу. Найкращим принципом є простота. Якщо учасники мають 
доступ до шляху по всі ширині, це може спричинити труднощі для вимірювання, але їх 
легко вирішити в день змагань. Якщо рух учасників обмежений однією смугою траси з 
багатьма петлями, вимірювання буде простішим, але це зумовить організаційні 
труднощі у день пробігу, оскільки потребуватиме використання бар’єрів з 
відповідними вказівниками, щоб спрямувати учасників пробігу на вимірювану смугу. 
Неспроможність належним чином організувати маршрут як вимірюваний може 
завадити ратифікації рекордів.  

Після затвердження маршруту і отримання відповідних дозволів на його 
використання, вам необхідно розпочати процес забезпечення точності вимірювання 
на дистанції. Звертайте особливу увагу на необхідність додавання або вилучення 
відрізків дистанції, щоб забезпечити відповідність дистанції точним вимірам.  

ІААФ та АІМС визнають тільки один метод вимірювання дистанції, зокрема той, в 
якому використовується  каліброване колесо і лічильник Джонса. Умовами Чемпіонату Світу 



ІААФ, Олімпійських ігор, системи маркування ІААФ та членства ІААФ передбачається, що 
дорожні траси вимірюються фахівцем, акредитованим ІААФ/АІМФ  за ступенем А чи В, і 
таке вимірювання має проводитись кожні п’ять років чи у кожному випадку зміни маршруту. 
Такий рівень сертифікації необхідний для всіх трас, де легкоатлети змагаються за 
кваліфікаційний допуск до участі у Чемпіонатах Світу ІААФ чи Олімпійських іграх.  Крім 
цього, у випадках проведення кількох пробігів в один день, кожна траса, що виходить за межі 
заявленої відстані, має також вимірюватися фахівцем ІААФ/АІМС зі ступенем А чи В.    

 

 
 

 
 
Метод вимірювання є надзвичайно  точним, але існують інші види 

поверхонь трас (наприклад, пісок, трава тощо), для яких затверджений метод 
вимірювання не підходить.  

Щоб отримати більше інформації про можливість вимірювання вашого 
маршруту фахівцями,  акредитованими ІААФ/ААІМС, перейдіть на сайт АІМС: 
www.aimsworldrunning.org. Список адміністраторів вимірювань міжнародних 
маршрутів, наведений у Додатку І.    

Адміністратор вимірювань надасть вам контакти акредитованого 
ІААФ/АІМС фахівця, який зможе здійснити вимірювання вашого маршруту. Вам 
необхідно буде сплатити всі подорожні витрати та витрати на проживання, а також 
безпосередньо з фахівцем узгодити оплату за роботи, пов’язані з вимірюванням. 
Фахівець надсилає копію результатів вимірювань адміністратору, який, за умови 
задоволення всіх вимог, видає Сертифікат про Міжнародне вимірювання згідно 
Правил ІААФ 240.3.  

Зауважте, що цей процес стосуються винятково міжнародних маршрутів, 
згаданих вище. Багато країн для вимірювання й сертифікації користуються 
відповідними національними системами. Вони передбачають застосування тих самих 

http://www.aimsworldrunning.org/


принципів проведення вимірювання, але процедури сертифікації можуть відрізнятися у 
різних країнах.  

 
Старт  
 
Правило ІААФ 162.1 
Примітка. Якщо змагання починається за межами стадіону, лінія старту 

може бути шириною до 30 см і будь-якого кольору, яскраво контрастного по 
відношенню до поверхні зони старту 

Лінія старту має бути якомога ширшою і чітко позначеною. Варто 
зауважити, що стартові обмеження можуть зменшити ширину доступну для бігунів 
на лінії старту. Пристрої для хронометрування мають антени різного покриття і це 
необхідно враховувати в облаштуванні місця старту.  

 
Просторові вимоги 
Організатори пробігу мають планувати принаймні 0,4м2 на одного учасника 

на старті. Разом з шириною стартової смуги це є важливим фактором для розрахунку 
розміру стартового майданчика і загонів, якщо такі використовуються.  

 
Місця для розігрівання 
Місце для розігрівання спортсменів є не типовим для пробігів, в яких беруть 

участь тисячі бігунів, але для елітних бігунів його облаштовувати обов’язково 
необхідно. У більшості випадків, коли для легкоатлетів створюють зони безпеки, у 
таких зонах винятково у розпорядженні елітних спортсменів мають бути туалети, 
вбиральні, медпункти. Така зона може також використовуватись як місце остаточної 
перевірки номерів атлетів та пристроїв для хронометрування. На чемпіонатах світу 
ІААФ та Олімпійських іграх вимагається облаштування окремого приміщення/зони 
для виходу спортсменів.   

 
Управління стартом 

 
Більшість масштабних пробігів для уможливлення ефективного управління 

великою кількістю учасників передбачають систему хвилеподібних стартів та 
систему загонів. Час старту бігунів та місця їх розташування на старті зазвичай 
залежать від попередніх досягнень і передбачені для зменшення натовпу на старті і 
звуження відрізків траси. Щоб забезпечити розташування учасників на належних 



місцях старту необхідно добре координувати дії під час реєстрації (надання 
учасникам номерів) та забезпечувати логістики у день пробігу.  

Для уможливлення зайняття учасниками пробігу правильних позицій на 
старті, необхідно встановлювати індикатори темпу, що висвітлюватимуть очікуваний 
час фінішування учасників. Це особливо важливо для подій малого та середнього 
масштабу, в яких не використовуються система загонів.  

Бігунів необхідно направляти (“запрошувати”) на старт. 

 

Елітним атлетам зазвичай надається можливість старту безпосередньо за 
лінією старту та перед загоном чи системою утримання інших бігунів.   

На пробігах часто облаштовують буферну зону безпеки у 5-10 м, де 
шикуються на старт елітні бігуни, за якими шикуються інші, звичайні учасники.   

 
 
Атлети з обмеженими можливостями: що пересуваються у інвалідних візках та 

інші 
Багато пробігів передбачають участь спортсменів з обмеженими 

можливостями /що пересуваються у інвалідних візках. Для забезпечення безпеки всіх 
учасників пробігу необхідно застосовувати спеціальну логістику.  

Більшість учасників, що пересуваються у інвалідних візках, можуть 
подолати маршрут швидше за інших бігунів і можуть розвивати швидкість понад 
40км/год на відрізках зі схилами. Тому організаторам пробігу варто проводити старт 
учасників на інвалідних візках до старту інших легкоатлетів. Фактичний часовий 
проміжок між стартами залежить від кількох факторів, до яких належать кількість і 
можливості спортсменів на візках, довжина дистанції, а також конфігурація 
маршруту.  

На більшості масштабних подій для учасників на інвалідних візках старт 
проводиться за 15-30 хвилин до старту інших бігунів. Більший інтервал між стартами 
може призвести до утруднення вирішення логістичних питань з муніципалітетами у 
разі проведення невеликих місцевих заходів, що передбачають закриття доріг на 
більш тривалий період часу. За таких обставин організатори пробігу швидше за все 
проводитимуть старт спортсменів за 2-5 хвилин до старту інших учасників.   

 



 

Під час подій, старт яких проводиться на схилі, для запобігання нещасливих 
випадків на старті для учасників на інвалідних візках може проводитись 
контрольований старт. Інші заходи безпеки можуть проводитись на потенційно 
небезпечних поворотах та пагорбах траси.      

Інші учасники з обмеженими можливостями часто потребуватимуть більше 
часу і «допомоги» для фінішування, ніж інші учасники. Організатори події часто 
проводитимуть для них ранній старт, а також дозволятимуть іншим особам 
супроводжувати їх на дистанції.  

 

Рекомендована процедура старту 

Правила ІААФ 240.6 
Змагання починаються після пострілу стартового пістолету, пушки або 

подібного пристрою, звукового сигналу гудка. На змаганнях з великою кількістю 
учасників перед стартом оголошується п'ятихвилинна, трихвилинна і однохвилинна 
готовність. Після команди "На старт" спортсмени повинні зібратися на лінії 
старту в тому порядку, який визначений організаторами. 

Стартер повинен переконатися в тому, що жоден спортсмен не торкається 
стопою (або будь-якою частиною свого тіла) до лінії старту або поверхні перед нею, і після 
цього він повинен дати старт змаганню. 

1. Стартер має надавати попередження про старт. Згідно правилу 240.6 
такі попередження необхідно надавати за 5 хвилин, 3 хвилини та 1хвилину до старту.  

2. До місця старту допускаються лише атлети та спеціально акредитовані 
особи.  

3. Перевірка правильного розташування легкоатлетів на ліній старту має 
здійснюватися уповноваженими особами згідно інструкції Директора пробігу чи 
особи, якій делеговані відповідні повноваження.  

4. Рефері, стартеру та реєстраторам часу необхідно забезпечити добру 
видимість місця старту. Стартерів необхідно забезпечити підйомною платформою.  

5. Координатор старту має переконатися, що всі машини супроводу готові 
до руху.    

6. Стартер чи його асистент має переконатися, що жоден спортсмен не 
торкається стопою (або будь-якою частиною свого тіла) до лінії старту або поверхні 
перед нею, і після цього він повинен дати старт змаганню (Правило ІААФ 240.6) 

7. Змагання починаються після пострілу стартового пістолету, пушки або 
подібного пристрою, звукового сигналу гудка. Для  більш довгих перегонів має 



використовуватись команда «На старт!» (Правило 162.2.(b)), а потім надається 
стартовий сигнал.  

Повторний старт після фальстарту пробігу з тисячами бігунів є 
неможливим, тому реєстратори часу мають увімкнути пристрої реєстрації часу  
у момент старту першого бігуна, якщо це станеться до сигналу старту.  

Досягнення жінок можуть вважатися світовими рекордами у побігах, в яких 
беруть участь представники усіх статей або пробігах, організованих винятково для 
жінок. Організувати пробіг для жінок досить зручно, достатньо розмежувати час 
старту для чоловіків і жінок. Різниця часу встановлюється такою, щоб одна група 
спортсменів не могла наздогнати іншу. Для марафону достатньою буде різниця у 20-
30 хвилин. Час старту розраховується таким чином, щоб створити достатній 
проміжок часу між першими учасниками, що фінішуватимуть на інвалідних візках, 
жінками і чоловіками, на основі найкращих результатів на фінішній лінії.   

Спрямування маршруту 

На жодному маршруті у бігунів не виникатиме жодних питань щодо того, де 
повертати.  Існує багато способів спрямувати бігунів і на більшості трас вони 
використовуються одночасно.  

• машини супроводу 
• маркування дороги, включно з «блакитною лінією» 
• вказівники 
• бордюри, загорожі, стрічки та конуси 
• регулювальники руху 
 
Машина супроводу 
На більшості трас машина супроводу  спрямовує бігунів, рухаючись по трасі 

50-100м перед лідером пробігу (див. окремий розділ про машини супроводу).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Маркування доріг 
Навіть якщо водій машини супроводу знайомий з маршрутом, на трасі 

рекомендовано встановлювати вказівники. Маркування на дорожньому покритті є, 
ймовірно, найпростішим способом досягнення цього. На дорозі можна намалювати 
стрілки (за умови отримання дозволу від дорожньо-транспортних служб) одразу перед 
кожним перехрестям, щоб позначити напрям руху спортсменів, прямо, направо чи 
наліво. На кожному повороті знадобиться нанесення кількох таких стрілок, особливо на 
розворотах, або складних перехрестях з багатьма острівками безпеки. Навіть якщо 
маршрут проходить по прямій і не має бокових відгалужень, намальовані стрілки 
додаватимуть одиночним спортсменам впевненості у тому, що вони рухаються у 
правильному напрямку.  

Найсучаснішою формою маркування траси є «блакитна лінія»--неперервна або 
пунктирна лінія, нанесена по всій довжині маршруту, яка наближена до вимірюваної 
лінії. Вона не обов’язково має бути блакитного кольору, але для уникнення плутанини її 
колір має відрізнятися від стандартної дорожньої розмітки. Нанесення блакитної лінії 
може бути витратним, оскільки ефективне здійснення цього потребуватиме залучення 
спеціального транспорту та персоналу. Витрати зростуть ще більше, якщо органи 
дорожньо-транспортного управління затребують усунути цю лінію з дороги.  

Блакитні лінії зазвичай використовуються під час пробігів у містах з великим 
бюджетом або на маршрутах з петлями, для яких визначається лімітована довжина. 
Пунктирні блакитні лінії легше наносити, оскільки незначні огріхи у їхньому нанесенні 
(а також проміжки між ними, спричинені перешкодами, наприклад припаркованими 
автівками) не є такими видимими.  

Блакитна лінія з практичних міркувань, не зовсім теж саме, що і вимірювана 
лінія. Вимірник округлятиме кути на відстані 0,3м від бордюру, а автівка, що 
наноситиме лінію з більшою ймовірністю не зможе наблизитись ближче за 1м або навіть 
за 1,5 м до бордюру. Це не важливо, блакитна лінія є лише індикатором «найкоротшого 
можливого маршруту», яким слідує вимірник.   

 
Часові табло  
На ключових локаціях маршруту (на кожному кілометрі або кожних 5 

кілометрах та/або милях, на півдорозі) мають обов’язково встановлюватися великі 
електронні табло з годинником. Ці годинники необхідно встановлювати на триногах 
поблизу маркерів відстані. За можливості, використовуйте «двосторонні» годинники. 
Існують два види табло: в одному застосовуються застаріла «блінкерна» технологія, а в 
іншому—новітня технологія «рідких кристалів». Врахуйте, що дисплеї деяких 
рідкокристалічних годинників можуть бути невидимими на яскравому світлі.  

 
Неправильно налаштовані годинники створюють плутанину і з них мало 

користі. Плануйте так, щоб ці годинники були правильно налаштовані. Це можна 



реалізувати по-різному, включно шляхом радіозв’язку або офіційними особами з самого 
початку налаштування годинників по довжині маршруту.  

Якщо бюджетом не передбачено встановлення годинників на маршруті, 
доцільним буде залучити до реєстрації часу офіційних осіб чи волонтерів, які у 
визначеній точці (наприклад на півдорозі) фіксуватимуть час, пройдений бігунами. 

 
Покажчики 
Машини супроводу добре слугують для супроводу лідерів пробігу, а інші 

бігуни мають слідувати за своїми лідерами. Розмітка доріг показує бігунам напрям руху, 
але покажчики мають вирішальне значення, вони заздалегідь попереджають 
автотранспортні засоби і бігунів стосовно подальшого напряму маршруту.   

Якщо маршрут проходить по прямій у покажчика напрямку може не виникнути 
потреби, хоча наявність інформаційних покажчиків, що інформують про найближчий 
пункт пиття, туалети та медпункти, є обов’язковою. У разі зміни напрямку руху, 
позначки зі стрілками можна приєднати до дорожніх ліхтарів та інших елементів 
облаштування доріг (за умови, що вони не заважатимуть нормальній індикації на 
дорогах). Їх також можна прикріпити до бар’єрів, розташованих вздовж дороги, щоб 
спрямовувати повороти бігунів.  

У точках розвороту, а також місцях, в яких бігуни розбігаються або збігаються, 
вказівники дуже важливі. Необхідно заздалегідь належним чином повідомляти бігунів 
так, щоб вони могли налаштуватися на поворот. Знаки мають бути видимими заздалегідь 
і повторюватися кілька разів.  

 
Табло, бар’єри, стрічки та конуси 
У місцях, де показчики позначають напрямок руху, борди, бар’єри та стрічки 

можуть посилити цю індикацію. Конуси краще видимі, і виглядають менше 
примусовими, але кожен з таких елементів знаходить своє застосування при позначенні 
маршруту у день пробігу.  

Рекламні борди можна розташувати на маршруті, щоб вони виконували 
подвійну функцію: задовольняли спонсорські вимоги і допомагали визначити маршрут. 
Подібним чином при розміщенні бар’єрів для визначення й обмеження маршруту 
(зазвичай їх поєднують у формі неперервної і нерухомої лінії), їх можуть 
використовувати для прикріплення роллер-ап банеру—рулон матеріалу, на якому 
надрукована реклама спонсорів. Рішення про використання того чи іншого методу 
ймовірніше всього залежатимуть від потреби ідентифікації маршруту.  

Якщо метою є просто позначити маршрут для бігунів, може виявитися 
достатнім розмістити бар’єри чи борди з певними інтервалами вздовж траси і 
простягнути між ними пластикову стрічку. Ця стрічка може бути звичайною стрічкою, 
якою позначають «небезпеку», або ж на них можуть бути надруковані позначення 
пробігу та логотип чи символи спонсорів. Зокрема, у великих рекламних площах можуть 
бути зацікавлені виробники спортивного взуття. Використання стрічки є недорогим 
(зазвичай це 500м рулони) і ефективним способом візуального позначення маршруту, 
щоб полегшити ідентифікацію маршруту бігунами.  

Навіть якщо маршрут позначено неперервною лінією бар’єрів, може бути 
корисним використовувати стрічку, щоб зробити їх більш видимими. Стрічку, якщо її 
простягнути між деревами, що стоять обабіч дороги чи елементами облаштування доріг, 
можна використовуватися вздовж прямих відрізків маршруту, щоб відсторонити глядачів 
від бігунів. Але це може бути ефективним лише якщо немає великого натовпу. У місцях 
з великою потенційною концентрацією глядачів, для утримання глядачів від бігунів 
варто використовувати бар’єри.  

Якщо глядачів вздовж маршруту небагато, може бути доцільно 
використовувати стрічку на поворотах, де варто простягнути між елементами 



облаштування доріг, щоб запобігти зрізання учасниками пробігу кутів через тротуар.  
Конуси також привертають увагу і, використані автономно і у комбінації з 

бар’єрами, можуть допомогти спрямувати напрям руху бігунів на відстані. Їх також 
варто використовувати на перехрестях, де бігунів необхідно спрямовувати у різних 
напрямках у різний час (на різних пробігах), оскільки їх можна переставляти швидко й 
легко. Це передбачає те, що регулювальники маршруту у таких локаціях також 
відповідають за переналаштування маршруту і надання вербальних інструкцій. 
Необхідно докласти усіх зусиль для того, щоб будь-які загорожі, вказівники, конуси 
тощо, запобігали звуженню траси чи збільшенню її дистанції.   

 
 

Регулювальники маршруту 
Крім машини супроводу, яка показує лідерам пробігу напрям руху, всі інші 

згадані засоби спрямування бігунів є пасивними. Вони просто розташовуються на трасі і 
легкоатлет має на них реагувати. У стресових ситуаціях, зокрема під час пробігу, атлети 
можуть не звертати увагу ні на що, крім власного стану. Тому істотно необхідно, щоб по 
всій довжині маршруту стояли регулювальники, які спрямовуватимуть бігунів. 
Порівняно з іншими методами контролю руху вони мають багато переваг. Вони можуть 
кричати чи попереджати заздалегідь, можуть надавати додаткову інформацію про місця 
розташування пунктів попереду.  

Регулювальники маршруту розташовуються на перехрестях принаймні парами, 
а також через певні інтервали вздовж маршруту. У точках розвороту необхідна буде 
присутність кількох регулювальників. Головні регулювальники, відповідальні за 
визначені сектори маршруту, мають приймати рішення про оптимальне розміщення 
регулювальників, які їм підпорядковуються. Ці регулювальники, що загалом складають 
невелику групу не більше, ніж з 12 осіб, мають призначатися директором маршруту і 
діяти за необхідністю (див. розділ Управління сектором нижче).  

Для оптимальної ефективності регулювальників маршруту має бути легко 
ідентифікувати. Кольорової футболки і кепки буде досить для цього, але необхідно 
звернути увагу на те, чи потребуватимуть регулювальники для кращої видимості 
флуоресцентних захисних нагрудників (яких вони безперечно потребуватимуть у разі 
проведення заходів у темну годину доби). 

До обов’язків регулювальників маршруту не входить регулювання дорожнього 
руху, але їх фізична присутність на маршруті може зробити їх об’єктами нарікань водіїв, 
роздратованих закриттям доріг. З цієї причини на допомогу регулювальникам маршруту 
доцільно виділити представників поліції. У спрямуванні учасників пробігу не 
покладайтесь на сили муніципалітету /поліції. У більшості міст основною їх функцією є 
запобігання потрапляння дорожнього транспорту на маршрут.  

 



Маркери-покажчики відстані  
На маршруті також необхідно використовувати знаки, що вказуватимуть 

відстань, пройдену на маршруті. Їх можна встановлювати на кожному кілометрі 
маршруту, але як мінімум –кожні 5 км. У країнах, де використовується британська 
система мір, відстань необхідно маркувати кожну милю так само як і кожні 5 км. Також 
варто встановити позначку половини маршруту.  

Маркери-покажчики відстані зазвичай кріпляться до найближчого дорожнього 
освітлювального стовпа. У деяких випадках вони можуть знаходитись за 30 або більше 
метрів від фактичної точки з цим значенням відстані і за таких обставин можуть бути 
лише орієнтовним покажчиком для лідерів змагань і коментаторів. Якщо маркери-
покажчики відстані розміщуються у такий спосіб, рекомендується фарбувати реальні 
маркери у реальній точці траси, щоб ті, кого це цікавить, могли слідкувати за пробігом 
більш детально. Точне місце розташування таких маркерів-покажчиків також важливо 
для «офіційних секундомірів». Варто додавати зусиль, щоб встановлювати маркери-
покажчики відстані у місці їх фактичного розташування.   

Ближче до кінця маршруту буде точка, починаючи з якої учасникам буде більш 
важливо знати відстань, яку лишилось пробігти, ніж відстань, яку вже пробігли. Знаки, 
що позначають відстань, яку лишилось пробігти, слугують «останнім відліком» для 
бігунів впродовж останнього кілометра (ймовірно, кожні 200 метрів), допомагають їм 
краще розраховувати свої сили.  

Ці знаки встановлюють з метою інформування учасників пробігу таким чином, 
щоб вони бачили написи на знаках, наближаючись до них. Якщо пробіг супроводжується 
телевізійною зйомкою, маркування відстані має бути двостороннім, щоб глядачі теж 
могли їх бачити. Їх необхідно встановлювати на достатній висоті над головами глядачів і 
вони мають бути такого розміру і якості, щоб бути видимими за 100 метрів.  

 
Інформаційні покажчики  
Спрямування учасників пробігу є базовим мінімумом. Вздовж траси учасників 

необхідно забезпечувати додатковими елементами, до яких необхідно привертати їхню 
увагу. Покажчики використовуватимуться для інформування бігунів про найближчі 
пункти пиття й харчування, забезпечення рідиною, напоями для елітних бігунів, 
туалетів, медпунктів, тощо. Стандартною практикою є розміщення таких інформаційних 
знаків за 100 метрів до їх розташування.  

 
Пункти харчування  

 
Правило 240 ІААФ 
Пункти напоїв/освіження і харчування  
Кількість станцій та локацій 
8. (а) На старті і фініші всіх змагань повинні бути заготовлені вода і різне 

харчування.  
(b) На всіх змаганнях вода повинна надаватися через певні проміжки приблизно 

5км. Для змагань з дистанції більше 10км крім води може надаватися харчування.  
Примітка (i): Там, де дозволяють умови, беручи до уваги характер змагання, 

погодні умови та рівень підготовленості більшості учасників, вода та/або 
харчування можуть надаватися протягом маршруту через регулярні проміжки.  

Примітка (iii): Якщо дозволяють організаційні та/або кліматичні умови, то 
можна також розташувати на трасі розсіювачі води/душ.  

Типи харчування: 
(с) Поновлення сил може включати напої, енергетичні харчові добавки, 

продукти харчування або будь-які інші продукти крім води. Організаційний комітет має 
визначити, яке харчування він надасть на підставі сформованих умов.  



Ким надається харчування: 
(d) Харчування зазвичай надається Організаційним комітетом, але 

Організаційний комітет може дозволити спортсменам використовувати своє харчування, 
але в цьому випадку спортсмен повинен визначити, на яких пунктах це харчування має 
бути йому надано. Харчування, надане спортсменами, повинно зберігатися під 
контролем суддів, призначених Оргкомітетом, з того моменту, коли спортсмени або їх 
представники здали це харчування.  

Розподіл харчування: 
(e) Організаційний комітет повинен відокремити бар'єрами, столами або 

розміткою по землі ту зону, в якій можна буде отримати або взяти харчування. Ця зона 
не повинна бути розташована безпосередньо на лінії бігової дистанції. Харчування 
повинно бути виставлено таким чином, щоб його можна було легко взяти, або щоб його 
видавали прямо в руки спортсменам для цього уповноважені особи. Ці особи повинні 
залишатися в межах відведеної зони і не входити на трасу, а також не створювати 
перешкоди для спортсмена. Жоден суддя або уповноважена особа ні за жодних 
обставинами не повинен бігти поруч зі спортсменом в той час, як він приймає 
харчування або воду.  

(f) На змаганнях, що проводяться відповідно до Правил 1.1 (a), (b), (c) і (f), не 
більше двох офіційних осіб від кожної країни можуть одночасно розташовуватися в зоні, 
виділеної для їхньої країни.  

Примітка: У змаганні, в якому країна може бути представлена більше ніж 
трьома спортсменами, Технічні регламенти можуть дозволити знаходження 
додаткових суддів біля столів з харчуванням. 

Наявність харчування у спортсменів:  
(g) Спортсмен може в будь-який час нести в руці або, прикріпивши до тулуба, 

воду або харчування, за умови, що він ніс їх з моменту старту, або взяв, або отримав їх 
на офіційному пункті.  

Не дозволено:  
(h) Спортсмен, який взяв або отримав харчування або воду в іншому місці, яке 

не є офіційним пунктом, за винятком випадків, коли вони були йому надані за 
медичними показаннями суддями змагання або під їх керівництвом, або який взяв 
харчування у іншого спортсмена, повинен бути в першу чергу попереджений Рефері 
шляхом показу йому жовтої картки. За друге порушення Рефері повинен 
дискваліфікувати спортсмена звичайним шляхом показу йому червоної картки. 
Спортсмен повинен після цього негайно покинути трасу. 

Забезпечення водою чи освіжаючою рідиною є обов’язковою умовою усіх 
пробігів. Відсутність таких пунктів чи їх неналежне облаштування може призвести до 
серйозних проблем зі здоров’ям спортсменів чи навіть смерті. Для забезпечення 
достатньої кількості рідини, доступної атлетам у регулярно облаштованих пунктах 
необхідно детальне планування. Значні площі можуть потребувати розташування 
більшої кількості пунктів для пиття, а бігунів і персонал слід попереджати про посилене 
споживання води.  

 
Логістика пунктів харчування 
Пункти харчування мають облаштовуватись до старту, на фініші і принаймні на 

кожних 5 км маршруту. В умовах теплішого клімату рекомендовано встановлювати такі 
пункти кожні 2,5 км. На поворотних маршрутах їх можна розташовувати у центрі траси і 
робити їх двосторонніми, щоб зменшити кількість необхідних локацій.  

 
Необхідна кількість води 
На кожного учасника пробігу необхідно передбачити приблизно 250-330 мл 

води (стандартний розмір пляшки). Якщо це поворотний маршрут, кількість має бути 



подвоєна і поділена на дві рівні частини, готові до вживання з одного боку маршруту і на 
зворотному шляху. Якщо повз пункти пиття проходять маршрути двох пробігів 
(наприклад, марафон і напівмарафон) у різний час, то забезпечення водою необхідно 
планувати для обох пробігів і подавати окремо. Варто зауважити, що використання губок 
не є дуже ефективним для зниження температури тіла, але є допустимим згідно Правил. 
Пиття води є більш ефективним, ніж використання губок.  

 
Конфігурація пунктів для пиття 
Розмір кожного пункту для пиття залежить від кількості бігунів і відстані між 

кожним пунктом. Необхідно обережно розробляти пункти для пиття/освіження так, щоб 
до них мали доступ усі учасники пробігу. Це реалізовується шляхом встановлення 
вздовж дистанції столів з освіжаючими напоями.  

Стандартною практикою змагань більшого масштабу є розташування пунктів 
пиття через 100 м вздовж дороги чи облаштування їх двосторонніми. Столики необхідно 
встановлювати на відстані приблизно 2м від краю дороги, на краю кожного столика з 
боку дороги розміщують пляшки чи стакани, щоб бігуни мали до них максимальний 
доступ. Намагайтесь не встановлювати пункти освіження на поворотах, оптимальним 
місцем їх розташування є на прямих відрізках маршруту через кожні 200 м.   

Часто, особливо в умовах теплого клімату, корисно забезпечувати спортсменів 
у альтернативних пунктах освіження глюкозно-електролітними освіжаючими напоями. 
Їх необхідно пропонувати бігунам на окремому столику, розташованому за столиком з 
водою.  

У пунктах пиття також мають бути наявними кошики для сміття, граблі і 
рукавички для волонтерів, що збиратимуть викинуті стакани і пляшки, коли це 
дозволятиме потік учасників. Це мінімізує ризики спотикання і падіння для учасників і 
цінується жителями і місцевими органами влади 

 
Пункти особистого освіження (елітні напої)  
Елітним атлетам необхідно надавати можливість отримати їх персональні 

напої, розташовані на столиках і готові до використання, на кожних 5 км маршруту. Про 
це слід оголосити на технічній зустрічі. Елітні бігуни/тренери/менеджери мають бути 
повідомлені про те, де і як вони можуть отримати свої особисті напої. Їх мають надавати 
у кожному пункті пиття у окремих пляшках. Пляшки мають надаватися організаторами 
пробігу або ж спортсменам необхідно повідомити заздалегідь про те, що їм потрібно 
принести власну тару, але не з металу чи скла. Такі пляшки необхідно чітко позначити 
іменем бігуна, його номером та позначенням кілометра, на якому має видаватися така 
пляшка. Такі пляшки необхідно розміщувати на чітко маркованих столиках, 
відокремлених від стандартних пунктів для пиття (і оголошених окремо).   

 
Інструкція зі зберігання напоїв, щоб вберегти їх від перегріву. 
Засоби освіження, що надаються спортсменам, мають зберігатися під суворим 

контролем осіб, призначених Організаційним комітетом, з моменту передачі таких 
засобів бігунами чи їх представниками. Такі відповідальні особи мають забезпечувати 
незмінність напоїв і оберігати їх від перегріву.   

 
Медпункти 
Організатори пробігу мають заручитися підтримкою медичної організації-

партнера, щоб забезпечити надання медичної допомоги по всій протяжності маршруту. 
Основні пункти надання медичної допомоги мають розташовуватися у місцях, де ризик 
нещасливих випадків вищий або ж ускладнений шлях до евакуації. Основні медпункти 
необхідно обладнати і забезпечити персоналом аналогічного рівня підготовки з 
персоналом кінцевого медпункту на фініші.  



Менші медпункти необхідно облаштовувати поряд із пунктами пиття, щоб 
забезпечити надання першої медичної допомоги і відпочинку у разі незначного 
дискомфорту (пухирів і подразнень), а також для транспортування до спеціально 
обладнаних місць у разі більш серйозних випадків.  

Їх необхідно розташовувати кожні 5 км на відстані приблизно 100 м після 
пункту пиття.  

 
Туалети 
Облаштування туалетів дуже важливо на старті, та у менш частотних випадках 

на фініші, але їх необхідно також встановлювати на певних відстанях по всьому 
маршруту. Учасники постійно «освіжатимуть» себе перед стартом, що може призвести 
до потреби випорожнення безпосередньо перед стартом і протягом перших кількох 
кілометрів маршруту. Далі по маршруту туалети можна встановлювати більш 
стратегічно. Якщо вони розташовані там, де прямий і зворотний маршрути прокладені на 
одній дорозі, їх потребуватиметься менше. Щоб попередити бігунів про наближення до 
місця розташування туалетів, необхідно встановити відповідні покажчики.  

 
Місця реєстрації часу 
Реєстрація часу за допомогою транспондера дозволяє фіксувати проміжних час, 

показаний учасниками, із залученням мінімальної кількості учасників, але таке 
використання ресурсів не буде належним. Часто кориснішим буде встановити 
реєстратори часу у географічних крайніх точках маршруту (або у точці повороту) таким 
чином, щоб можна було побачити шахрайство (див. розділ Шахрайство). Найбільш 
ймовірно це означатиме розміщення таких пунктів у віддалених локаціях, де важко 
інтерпретувати зареєстровані часові показники.  

Для багатьох пробігів корисно фіксувати час, показаний лідером, у кожній 
точці 5 км, але це також можна зробити за допомогою працівників перегонів (одного 
таймкіпера і одного реєстратора часу), що перебуватимуть у певній локації з 
секундоміром. Вони можуть викрикувати час лідерам, коли ті пробігають повз них (хоча 
ці учасники також бачитимуть годинник на машині супроводу), а потім повідомляти ці 
значення часу команді коментаторів чи представникам преси.  

Якщо цікавлять лише дані часу, показаного лідерами змагань, ті ж 
уповноважені особи, що належним чином акредитовані на доступ до маршруту, можуть 
їхати на машині супроводу і реєструвати час на наступному відрізку 5км. Якщо такі ж 
дані потрібні для жінки-лідера пробігу, знадобиться інша команда, яка зіткнеться з 
певними труднощами, зумовленими великою кількістю бігунів чоловічої статі на 
маршруті.   

Надання інформації іншим бігунам на полі—то інша справа. Це може 
здійснюватися за допомогою цифрового дисплею у точці розгалуження, або за 
допомогою працівників траси, що кричатимуть бігунам значення часу. Як альтернатива, 
просте і чітке маркування точок розгалуження дозволяє бігунам самостійно слідкувати 
за часом за допомогою власних годинників.  

 
Розваги на маршруті 
Розважальні заходи зазвичай використовуються під час масштабних подій 

вздовж маршруту, щоб сприяти мотивації учасників та розважати глядачів, що тривалий 
період час стоятимуть обабіч. Це можливо реалізувати за допомогою живої музики чи 
записів. Організатор пробігу може обрати різну тематику для різних відрізків маршруту і 
кожну таку тему представлятиме різна музика. Часто до цього залучають також і творчі 
колективи міста, де проводиться пробіг.  

 
 



Управління сектором 
Як можна було побачити з вищевикладених нотаток вздовж маршруту можна 

розмістити різні елементи. Хоча їх навряд поставлятимуть централізовано, перевірка їх 
наявності на місцях має бути обов’язком місцевих представників. Маршрут необхідно 
розділити на сектори для кожного з яких варто призначити керівників сектора. Такі 
керівники несуть загальну відповідальність за забезпечення наявності на місцях всіх 
вказівників і облаштувань згідно узгодженого плану, крім цього вони розташовують всіх 
регулювальників в узгоджених місцях. Керівники секторів мають тримати прямий 
зв’язок з директором маршруту.  

 
4. Управління пробігом 
Машини супроводу 
Під час більшості пробігів машина супроводу спрямовує бігунів по маршруту, 

рухаючись за 50-100м перед лідером. Під час пробігів меншого масштабу роль такої 
автівки може виконувати працівник пробігу на велосипеді, який попередньо 
ознайомився з маршрутом. Для більш масштабних перегонів це може бути спеціально 
сконструйований (можливо електроприводний) транспортний засіб, сидіння пасажирів в 
якому розвернуті лицем до бігунів і на якому встановлений цифровий годинник. 
Найважливішим в цій машини (незалежно від того, це вантажівка, легкова автівка чи 
велосипед) є таке:  

• вона має постійно рухатись перед лідером змагань 
• її водій, штурман чи велосипедист точно знає маршрут і в яких місцях 

маршруту машині необхідно більше випередити лідерів змагань, щоб відреагувати на 
перепади швидкості чи складні зупинки. 

У такій машині, якщо вона моторизована, може бути штурман, рефері пробігу, 
вимірювач маршруту і реєстратор часу.  

Також може виникнути необхідність наявності інших транспортних засобів 
перед бігунами, зокрема  

•  «пілотної» машини, що рухатиметься далеко попереду, щоб перевірити 
належність прокладання маршруту (див. розділ Управління маршрутом)  

• Одного чи двох мотоциклів поліції, що забезпечуватимуть безпеку маршруту. 
Вони мають рухатися безпосередньо перед машиною супроводу з обох сторін дороги.  

• Транспорту з фотографами чи пресою/радіомовленням, що керується 
працівником пробігу та інструктованим з машини супроводу.  

• мотоциклами ТБ, які будуть транспортом, найбільш наближеним до бігунів.  

 
Фото. Шикування транспортних засобів на марафоні під час Світового 

Чемпіонату ІААФ 



Взаємодія згаданих вище транспортних засобів між собою та лідерами пробігу є 
дуже складним процесом, що потребує ретельної підготовки й репетиції перед 
змаганнями, а також постійної комунікації під час пробігу. Це особливо стосується 
машини супроводу і транспорту з фотографами/радіокоментаторами.  

Рух усіх транспортних засобів має передусім визначатися міркуваннями 
безпеки. Мінімально рекомендована відстань між транспортом і учасниками змагань 
становить 5 м.  

Фотографи можуть виявити бажання наблизитись до бігунів, щоб отримати 
фотографії без «огріхів», але це може створити ризик для учасників змагань. Якщо такий 
транспортний засіб має зробити поворот направо, йому доведеться вповільнити рух і 
учасники можуть його обігнати. Ось чому водій автомобіля з фотографами повинен 
отримати інструкцію від ведучого автомобіля. Вимірювач маршруту, рефері або 
аналогічний працівник, що знаходитиметься у такому транспортному засобі, знатиме 
маршрут добре. Він або вона повинні дати заздалегідь вказівку обом водіям 
прискоритися, щоб зробити поворот, переїхати через лежачих поліцейських або висотні 
обмеження, щоб бігуни не наближалися до машини супроводу. Якщо ми говоримо про 
точку різкого повороту в маршруті, це потребуватиме розвороту транспортних засобів на 
трьох точках, для якого їх потребуватиметься принаймні одна хвилина чи 300м переваги 
перед бігунами.  

Поліцейські на мотоциклах також потрібні, щоб забезпечувати видимість 
бігунів та їх безпеку шляхом недопуску глядачів на трасу. Це означатиме, що їм 
необхідно працювати паралельно, з кожного боку дороги. Більшу частину часу це 
рутинна і спрямована робота, але вони також мають ретельно стежити за будь-яким 
можливим неспокоєм на узбіччі.  

Мотоциклістів ТБ (велосипеди набагато бажаніші за машину ТБ) необхідно 
проінструктувати, щоб вони не заважали бігунам. Залишені без нагляду, вони можуть 
досить близько наближатися до бігунів, що може відволікати й заважати. Лідери пробігу 
реагуватимуть на машини з камерами у таких ситуаціях і це може негативно сказатися на 
професіональній репутації такої телекомпанії і організаторів пробігу. Найкращим 
орієнтиром для велосипедистів ТБ є «блакитна лінія», намальована на дорозі, яка 
наближена до вимірюваної лінії чи «найкоротшого можливого маршруту» (див. розділ 
Управління маршрутом.)  

Блакитна лінія є ідеальною лінією для бігу і лідер пробігу найімовірніше 
дотримуватиметься її. Керуючись цією лінією, велосипедисти ТБ та інші машини можуть 
бачити напрямок маршруту і також бачити, як бігуни можуть перетинати дорогу у різних 
точках маршруту. Це має дозволити райдеру, що фіксує рухи учасників, зрозуміти, де 
йому необхідно перейти з одного боку дороги на інший, щоб не врізатись у бордюр. 
Велосипедистам ТБ не можна за жодних обставим рухатися блакитною лінією, райдер 
завжди має прийняти рішення, з якої сторони блакитної лініє він буде—і це зазвичай 
сторона, найбільш віддалена від бордюру.  

Необхідно докладати зусиль, щоб розташувати транспортні засоби таким 
чином, щоб дозволити бігунам побачити найкоротший для них варіант 
проходження маршруту прямо перед ними.  

 
Чоловічі й жіночі пробіги 
Якщо елітні змагання для чоловіків і жінок проводяться окремо, це 

потребуватиме організації роботи двох комплектів транспортних засобів, згаданих вище 
(за винятком пілотної машини). Якщо елітні змагання жінок відбуваються одночасно з 
масовим пробігом, то однаково перед лідеркою пробігу має рухатись окрема автівка 
супроводу. Це потребуватиме від водія особливої обережності, оскільки йому доведеться 
рухатися серед чоловіків, що беруть участь у змаганнях. У такому разі краще у цьому 
процесі залучити мотоцикл чи велосипед, враховуючи їх кращу адаптивність до 



дорожніх умов.   
 
Інші транспортні засоби  
Доступ до маршруту може також надаватися й іншими транспортними 

засобами, але вони не входитимуть до групи машин супроводу лідерів змагань. Якщо 
маршрут має конфігурацію від точки до точки, речі учасників необхідно перевести 
машиною від старту до фінішу. Це необхідно робити окремо, на транспорті, що їхатиме 
перед пілотною автівкою (що передбачатиме відправлення такого транспортного засобу 
до пункту призначення принаймні за 15 хвилин до старту) або ж взагалі іншою дорогою. 

Також знадобиться транспорт для лідерів змагань, з якими домовлено про 
участь у пробігу до певного місця призначення. Такі учасники повинні отримати чіткі 
інструкції щодо того, де їх буде очікувати транспорт. Одразу після знаходження 
потрібних пасажирів, така автівка має полишити маршрут і повернутися на старт/фініш 
чи визначену точку маршруту іншим шляхом.  

Позаду пробігу може також використовуватися автівка, яка підбиратиме 
учасників змагань. Під час невеликих пробігів вона може підбирати тих учасників, які 
нездатні завершити пробіг, але під час більш масштабних змагань це не є практичним. У 
будь-якому разі вона може інформувати бігунів про те, що дороги знову відкриті і бігуни 
мають діяти як звичайні пішоходи, тобто рухатися по тротуару/ на узбіччі і 
дотримуватися правил дорожнього руху і сигналів світлофора.  

 
Працівники змагань 
До роботи під час пробігів по шосе варто залучати офіційних працівників, які 

забезпечуватимуть цілісність змагань. Часто роботи, які повинні виконуватися такими 
працівниками, проводяться волонтерами. Це може означати, що під час заходу 
неможливо адекватно слідкувати за дотриманням правил змагань, що може призвести до 
неврахування досягнутих рекордів. Переконайтесь також, що достатня кількість 
сертифікованих працівників змагань належним чином ознайомлена з правилами і 
процедурою, застосовною під час пробігу.  

До таких працівників належать 
• Рефері 
• Апеляційний суддя—необхідний лише на Чемпіонатах 
• Судді, які відповідають за кімнату (місце) збору та реєстрації учасників 
• Стартер (часто також працює спільно зі стартером для елітних/відомих 

учасників ) 
• Посередники (їх має бути достатня кількість у пунктах освіження) 
• Регулювальники 
• Суддя транспондер, що допомагає забезпечити належне налаштування і 

функціонування системи реєстрації часу  
• Суддя на фотофініші 
• Реєстратори часу і судді (на лінії фінішу і у пунктах реєстрації часу на 

маршруті) 
• Вимірювач маршруту—відповідальний за вимірювання і сертифікацію 

маршруту пробігу.  
Крім цього для заходів серії світових легкоатлетичних змагань ІААФ 

призначаються з боку ІААФ  
• Технічний делегат 
• Міжнародний технічний представник (ITO/ICRO) 
 
Лінія фінішу 
Так само як і старт, лінія фінішу є найважливішим місцем пробігу по шосе. 

Необхідно докласти всіх можливих зусиль, щоб у цих місцях не було сторонніх осіб. 



Найкраще буде, якщо під час фінішування переможців на фінішній ліній будуть 
винятково особи, призначені тримати фінішну стрічку. Необхідно також облаштувати 
площі за лінією фінішу, що не потраплятимуть до поля зору медіа, і де знаходитимуться 
працівники і таймкіпери. Принаймні 20 м за фінішом можливо також облаштувати 
додаткові зони для елітних атлетів.   

При облаштуванні фінішної лінії варто враховувати такі параметри: 
За можливості останні 200 м до фінішної лінії повинні проходити по 

максимально рівному шляху.  
Фінішна лінія має бути достатньо широкою, щоб вмістити максимально 

можливий потік фінішувальників змагань 
Необхідно облаштувати безпечні місця для  
• Телебачення  
• Фотографів 
• Медперсоналу 
• Допінг контролю 
• Медіа 
 
Множині фінішні лінії  
На багатьох спортивних заходах фінішна лінія може поділятися на 2 чи 3 

фінішні секції, що прилягають одна до одної. Це дуже допомагає ізолювати і 
відокремити перших фінішувальників і відомих учасників. Шляхом використання 
конусів чи вертикальних стовпчиків для розмежування фінішних ліній можна створити 
окремі лінії фінішу для лідерів чоловіків, жінок та учасників з обмеженими 
можливостями. Стандартною практикою є відкриття всіх ліній для масових учасників 
після фінішування елітних атлетів, у зв’язку із збільшенням потоку учасників, що 
фінішують. Потоки фінішувальників у зоні за лінією фінішу необхідно забезпечити 
належними послугами, включно з засобами освіження, ковдрами чи рушниками, 
медичною допомогою та нагородами тощо.   

 

 
Рис. Приклад множинної фінішної лінії  
 
Переваги множинної фінішної лінії 
• Фінішні лінії можна відкривати й закривати, щоб забезпечити різні логістичні 

ситуації 
• Це забезпечує можливість висвітлення фінішу лідерів телебаченням та іншими 

медіа 



• Допомагає забезпечити контрольовану зону для елітних атлетів та відомих 
учасників після їх фінішування 

• Уможливлює надання допомоги спортсменам на лінії фінішу та у зоні фінішу 
з боку працівників і волонтерів 

• Уможливлює надання медичної допомоги фінішувальникам. Таку фінішну 
лінію можна легко закрити і в разі, якщо учасник потребує негайної медичної допомоги.  

 
Бар’єри /конструкцій на фінішній лінії  
У більшості пробігів передбачається встановлення конструкцій над фінішною 

лінією, на яких прикріплюють вказівники та цифрові табло. Такі конструкції мають бути 
міцними і здатними витримувати сильний вітер. Багато урядів мають чіткі вимоги щодо 
безпеки тимчасових конструкції такого типу.   

Дизайн та розміщення конструкцій важливо планувати такими, щоб вони могли 
вмістити як транспондер, так і обладнання для фотофінішу. На деяких заходах, де 
використовуються множинні лінії фінішу, конструкцію бажано розміщувати приблизно 
через метр за лінією фінішу, щоб забезпечити чітку видимість для камери фотофінішу.  

 
Зона фотографів 
Для фотографів за лінією фінішу має облаштовуватися зона безпеки розміром 

приблизно 20+ м. для контролю розміщення і пересування фотографів необхідно 
призначити відповідний персонал чи волонтерів. На масштабних подіях для фотографів і 
телебачення зводять спеціальну конструкцію чи «місток» за фінішною лінією. Це значно 
зменшує кількість людей на землі і забезпечує безперешкодний доступ до зони фінішу.  

Змішана зона 
На змаганнях з високопрофесійними атлетами за фінішною лінією знадобиться 

облаштування зони для інтерв’ю. Змішані зони можливо облаштувати збоку, так, що 
вони не заважатимуть потоку інших фінішувальників, але уможливлюватимуть 
проходження елітних атлетів.  

 
Післяфінішне забезпечення  
Навіть після завершення пробігу учасники можуть потребувати засоби першої 

необхідності, зокрема води і ковдри. Організатори змагань мають створити «план» 
післяфінішного потоку і передбачити достатньо місця для його впровадження таким 
чином, щоб уникнути утворення натовпу. За можливості така післяфінішна зона має 
бути облаштованою на рівній широкій дорозі або великій площі. Для пробігів, де 
фінішують тисячі учасників, пункти для пиття та іншого забезпечення мають 
облаштовуватися далі—мінімум за 50 метрів від лінії фінішу.   

Рекомендований порядок розміщення: 
- вода 
- ковдри/рушники (залежно від погодних умов) 
- медалі 
- фотографи—фотографування фінішувальників з нагородами 
- харчування 
- отримання багажу 
- місце зустрічі з сім’єю 
 
На багатьох популярних змаганнях облаштовують післяфінішну зону для VIP 

осіб, відомих учасників та інших спеціальних гостей, які завершили пробіг. Це часто 
необхідно для забезпечення додаткового рівня безпеки.  

На деяких пробігах буде застосовуватися інший порядок (зокрема, медалі, 
фотографування, вода, ковдри), що дозволяє фотографувати учасників без ковдр. Такий 
порядок застосовується винятково у разі належного планування потоку учасників і 



відсутності затримки учасників під час процесу фотографування.  
Медичне забезпечення зони фінішу 
Організатори пробігу мають до цього процесу залучати професіоналів. Розмір 

такої зони і її укомплектованість персоналом буде залежати від кількох факторів, 
включно з довжиною маршруту, кількістю учасників та погодних умов. Така зона має 
розташовуватися приблизно за 100м від фінішу, а медики повинні мати безперешкодний 
доступ до бігунів. Часто для облаштування досить великої палатки. Необхідно 
передбачити безперешкодний рух карети невідкладної допомоги до/ з цієї зони, так, щоб 
її маршрут не заважав руху учасників. Як на фінішній ліній, так і по всій протяжності 
маршруту необхідно передбачити присутність спеціально навчених волонтерів-медиків, 
які зможуть надавати учасниками допомогу.  

 
Зона допінг контролю. 
Для допінг контролю необхідно облаштувати безпечну приватну зону з 

туалетами. Конфігурація та облаштування такої зони визначаються відповідальними за 
проведення допінг контролю. Це зазвичай передбачає зовнішню кімнату для 
адміністрації, зони очікування та окремі зони для чоловіків та жінок, яким робитимуть 
аналізи.  

Якщо недалеко від зони фінішування знаходиться готель, у якості центру 
допінг контролю можливо використовувати приміщення готелю. Бігунів, яких 
запрошуватимуть на допінг контроль, слід супроводити з фінішної лінії до центру допінг 
контролю, що може передбачати їх присутність на церемонії нагородження і прес-
конференції.  

 
Нагороди і церемонія нагородження 
У разі надання грошової нагороди, це може оголошуватися безпосередньо на 

церемонії нагородження, одразу після пробігу, але сам грошовий приз видається 
винятково після ретельної перевірки чинності перемоги, що заслуговує на грошову 
винагороду. Для великих пробігів це також означатиме очікування на результати допінг 
контролю.  

Більшість пробігів по шосе передбачають проведення церемонії нагородження 
після пробігів. На заходах меншого масштабу зазвичай відзначаються загальні 
переможці та переможці у кожній віковій категорії, якщо нагородження останніх 
передбачено такою церемонією. На заходах більшого масштабу церемонія нагородження 
може обмежуватися нагородження найкращих фінішувальників і надсиланням нагород 
переможцям вікових категорій поштою. Під час проведення марафонів очікування 
атлетами церемонії нагородження переможців вікових категорій зазвичай не 
передбачається.  

 
Реєстрація час пробігу та результати 
Основною причиною, з якою більшість людей беруть участь у перегонах є 

фіксація певного часу, за який пройдена певна відстань. Офіційний, правильний час є 
визнанням досягнень спортсмена. Точна реєстрація результатів є необхідною для 
церемонії нагородження, повідомлення у пресі, рейтингування та визнання рекордів.  

Таймінг пробігів меншого масштабу, у якому беруть участь менші 100 осіб, 
істотно відрізняється від аналогічної процедури для змагань із десятками тисяч 
учасників. Невеликі клубні події легко контролювати за допомогою секундомірів та 
інших пристроїв реєстрації часу, але для більшості сучасних подій для реєстрації часу 
залучають відповідні компанії, що надають обладнання, персонал та проводять 
експертизу. Деякі з організацій легкої атлетики на кшталт Легкоатлетів Нью Йорку (New 
York Road Runners) щороку проводять 50 пробігів за участі 5000-7000 учасників у 
кожному. У таких організацій є відповідні штатні працівники і власне обладнання 



реєстрації часу.  
 
Види систем хронометражу 
Основними видами систем хронометражу, які наразі використовуються, є  
1) Транспондери (активні чи пасивні), налаштовані на бігунів таким чином, що 

відбувається електронна реєстрація часу фінішу і внесення цих результатів у 
комп’ютерну систему після перетину фінішної лінії. Це найефективніший метод 
реєстрації часу пробігу і під час будь-якої спортивної події, до участі в якій залучено 
більше 100 учасників, найбільш ймовірно, використовуватимуть певну версію 
транспондерів, яку дозволятиме бюджет пробігу. Результати змагань передаватимуть 
пресі, телевізійникам та висвітлюватимуть на сайті пробігу, хоча їх варто вказувати як 
«неофіційні результати» до повного підтвердження результатів.   

2) Ручні пристрої реєстрації часу, коли таймкіпер натискає кнопку на 
пристрої, що роздруковує зафіксований час при перетині фінішної лінії кожним 
учасником. Учасники потім шикуються у порядку фінішування таким чином, щоб їх 
номер учасника можливо було звірити з результатами фінішування. Існують різні 
способи спрощення процесу обробки і надання результатів. Можливе періодичне 
проведення незалежної перевірки, коли обирають певного бігуна і фіксують його 
результати фінішування (зазвичай роздруковані) таким чином, що два списки лишаються 
синхронизованими.   

3) Ручна реєстрація, коли таймкіпери викрикують час фінішування пробігу 
кожним учасником і вказаний час реєструється іншим працівником на спеціально 
підготовленому листі. Номери учасників також звіряються з їх результатами 
фінішування, як зазначається у пункті 2 вище, також необхідно проведення перехресних 
перевірок. Такий метод може бути ефективним винятково для невеликих пробігів з не 
більше 100 учасниками. Майже завжди він використовується у якості додаткового 
методу реєстрації часу перших фінішувальників пробігу (див. нижче)  

У всіх випадках необхідна наявність резервної системи на випадок 
непрацездатності основної системи. У більшості випадків це можливо реалізувати 
шляхом постійного фільмування фінішної лінії за допомогою високошвидкісної 
відеокамери по мірі фінішування бігунів, таким чином, щоб часове табло потрапляло у 
кадр та фокус. Навіть у разі несправності табло, можливо перевірити час на годиннику 
камери і звірити його з пройденим часом.    

Також рекомендовано під час фінішування лідерів використовувати 
традиційний метод ручної реєстрації фінішування лідерів (пункт 3 вище) будь-яких 
пробігів, який також буде незалежною резервною системою фіксації часу.  

 
Транспондерний хронометраж  
Правилом 165.24 ІААФ дозволяється використання транспондерних систем 

хронометражу. 
Транспондерні системи передбачають постійне використання технології 

ідентифікації радіочастот. Кожен учасник має транспондер з унікальним 
ідентифікаційним номером, який співвідноситься з інформацією про учасника, внесеною 
до електронної бази даних. Залежно від системи хронометражу, транспондер може 
кріпитися до взуття спортсменів чи до номеру.  

Транспондер учасників можна виявити там, де вздовж маршруту встановлені 
відповідні антени: на старті, фініші та точках розбіжності. Залежно від системи 
хронометражу ці антени можуть встановлюватися у гумових/пластмасових підставках, а 
провід може прокладатися по землі чи кріпитися до нависної конструкції.    

Щойно учасник з транспондером перетинає поріг з антеною, система реєструє 
його унікальну частоту разом з часом, зберігає дані і передає їх до системи реєстрації 
результатів.  



Переваги системи хронометражу «Чистий час» перед системою «Час 
вистрілу»  

На заходах, де на старті використовуються системи транспондерного 
хронометражу, учасникам можуть повідомляти їх «чистий час», тобто час між 
фактичним перетином учасником лінії старту та лінії фінішу. Це відрізняється від 
системи «час вистрілу», коли час старту є єдиним для всіх учасників, оскільки 
визначається як час вистрілу зі стартового пістолета, хоча власне перетин лінії старту 
може зайняти кілька хвилин. Згідно правил ІААФ, «час вистрілу» є офіційним часом, але 
на багатьох великих заходах, що не є чемпіонатами традиційно з інформаційною метою 
фіксується і «чистий час», який також використовується для визначення переможців у 
вікових категоріях. На Чемпіонаті Світу ІААФ реєстрація чистого часу не дозволяється.   

Загалом транспондерні системи мають значні переваги: 
- швидкість і точність фіксації результатів кожного окремого учасника  
- можливість повідомлення учасникам «чистого часу» та часу розбіжності  
- можливість повідомлення пресі, телебаченню, інтернет та соціальним медіа 

часу розбіжності,  
- відсутність підтримки учасників на фініші 
- менше нагромадження матеріалів і відповідно менший ризик їх несправностей 

на лінії фінішу. 
- точний запис час у проміжних точках 
- автоматична перевірка часу на маршруті, що може використовуватися для 

запобігання шахрайства.  
 
Активні і пасивні транспондери 
Транспондери можуть бути «активними» або «пасивними». Щоб забезпечити 

можливість передачі транспондером його унікальної частоти, йому необхідно подати 
живлення від його власного акумулятора (активний транспондер) або шляхом індукції 
електромагнітного поля, генерованого антеною (пасивний транспондер).  

Основні практичні відмінності між активним і пасивним транспондером є 
такими: 

1) Активні транспондери дорожчі (можливо у 20 разів порівняно з пасивними 
транспондерами) і загалом точніші, ніж пасивні транспондери.  

 
2) Активні транспондери можуть передавати інформацію у момент проходження 

учасників під рамковою антеною. Таку рамкову антену можна прикріпити до поверхні 
дороги. Пасивна система потребує більш складної системи передавачів, ніж рамкова 
антена у активній системі. Активна система не потребує міцного кріплення, витрат на 
перевезення обладнання, а також меншого часу на налаштування. 

 
 



3) . Одноразові пасивні транспондери створюються і використовуються під час 
багатьох пробігів у всьому світі. Такі системи мають логістичні переваги, зокрема менша 
вартість транспондерів.  

4) Транспондери багаторазового використання є предметами, які організатори 
пробігу мають отримувати від учасників, якщо останні не надають їм у заклад депозит, 
сума якого покриває вартість можливо втраченого транспондеру. «Повернення 
транспондеру» є специфічним процесом, який необхідно врахувати і ретельно 
спланувати під час облаштування зони фінішу.  

 
Питання, що стосуються транспондерних систем  
Транспондерні системи забезпечують різний рівень точності. Системи з 

активними транспондерами є більш точними порівняно з системою фотофінішу, ніж 
системи з пасивними транспондерами. Додаткові проблеми можуть виникати, якщо 
спортсмени щільно одягнені, особливо якщо використовуються транспондери, що 
кріпляться до однієї ноги. Траплялося багато ситуацій, коли один чи кільки учасників 
перетинають лінію фінішу перед іншими, але його транспондер знаходиться на іншій 
нозі. Тому під час багатьох високопрофесійних пробігів транспондери можуть кріпитися 
на обох ногах учасників. Пасивні транспондери, що кріпляться на номерах учасників 
стали популярними у використанні під час великих подій лише за останні кілька років, 
але їхню здатність ефективно розрізняти учасників необхідно покращувати.     

Під час пробігів також рекомендовано використовувати відеореєстрацію, що 
допомагає встановити розбіжності на фінішу або у разі втрати транспондерів. Для 
професійних пробігів з грошовими призами для підтвердження порядку фінішування 
необхідно запланувати також проведення фотофінішу.  

Організатори пробігу мають створити процедуру швидкої перевірки учасників 
шляхом використання всіх доступних даних (транспондеру, фотофінішу, відео тощо), 
щоб забезпечити швидку і точну трансляцію результатів.  

У разі виникнення проблем з цими системами це зазвичай трапляється 
внаслідок того, що оператори не розуміють всіх питань налаштування і роботи з 
програмним забезпеченням. Краще залучайте до цього процесу відповідальну компанію, 
що проводить хронометраж, або ж якщо ви орендуєте чи купуєте обладнання самостійно, 
переконайтесь, що вся ваша команда отримала належний і детальний інструктаж від 
дистриб’ютора до того як ви почнете використовувати систему під час реального 
пробігу.  

 
Інтерференція частот транспондера.  
Відеотабло, звукові системи та інші електронні пристрої можуть потенційно 

перешкоджати роботі транспондерної системи і отримання сигналу. Для забезпечення 
відсутності перешкод необхідно проведення відповідних перевірок і тестувань системи.  

Розташування і технічні характеристики  
Правилом 240 ІААФ передбачено чітке маркування старту і фінішу за 

допомогою лінії шириною 30 см будь-якого кольору, що має контрастувати з кольором 
дорожнього покриття. Залежно від системи транспондера, що використовується 
необхідно правильно ідентифікувати лінії фінішу.  

 
Розташування антен  
Різні транспондерні компанії можуть встановлювати антени у різних локаціях 

на відповідних підставках. Значна частина інформації наноситься на передню частину 
підставки, а інша зазначається посередині (активні транспондери та ультрависокі 
частоти). Незалежно від цього, антени завжди необхідно встановлювати таким чином, 
щоб УСІ антени (первинні та вторинні) знаходились поза стартом, а також, щоб УСІ 
антени (первинні та вторинні) знаходились поза фінішем чи точками розбіжності. 



Неправильне встановлення антен спричинить реєстрацію результатів учасників на 
меншому за протяжністю маршруті.  

Транспондерні системи, що використовуються для розбіжності на маршруті 
можуть розташовуватися на маршруті вздовж найкоротшого можливого маршруту. 
Необхідно переконатись у правильному встановленні цих систем відповідно до 
інформації з сертифікації курсу, щоб це уможливлювало реєстрацію потенційних 
рекордів.   

 
Правило ІААФ 165.24 
Транспондерна система  
 (а) жодне обладнання системи не вимагає від спортсмена ніяких дій на старті, 

дистанції, на фініші і в будь-якій фазі змагань і не представляє собою перешкоду або 
бар'єр для руху спортсмена;  

(b) вага транспондера і його кріплення на одязі бігуна, нагрудному номері або 
взутті не заважають спортсменові;  

(c) система синхронізована зі стартовим сигналом. Офіційний час - це те, що 
пройшло між сигналом початку і бігуном, що досягає фінішної межі. Час, що минув між 
бігуном, який перетнув стартову і фінішну лінію, може бути повідомлений бігунові, хоча 
це не буде вважатися офіційним часом. 

(d) система не вимагає ніяких дій з боку бігуна під час змагань, на фініші або на 
будь-якому етапі обробки результатів;  

 
 
5. Елітні учасники  
Під час облаштування поля для елітних учасників, уважно врахуйте свої цілі, 

яких ви бажаєте досягти і пам’ятайте про них під час прийняття інших рішень.  
  
Визначення цілей 
Які цілі ви переслідуєте на елітному полі? Чи достатньо у вас коштів, ймовірно 

отриманих від одного конкретного спонсора? Чи можна ці кошти використовувати для 
інших цілей, чи вони мають витрачатися винятково на облаштування поля для елітних 
учасників? Як директор пробігу вам варто радити вашим спонсорам щодо найбільш 
оптимальних шляхів витрати коштів щоб покращити якість пробігу. Завжди існуватиме 
багато можливих способів досягнення визначених цілей, і залучення елітних бігунів є 
лише однією з них.  

Якщо ви вирішили залучити елітних бігунів до участі у вашому пробігу, 
врахуйте, чого завдяки цьому можна досягти: 

• Задоволення конкретного спонсора 
• Вищі показники часу і відтак (що також потребує додаткового висвітлення з 

боку медій та відповідної реклами) більше визнання на міжнародному рівні 
• Міжнародні змагання для найкращих вітчизняних бігунів, що може сприяти 

розвитку внутрішніх талантів.  
Прийміть рішення щодо бюджету, який ви можете витратити на цю ініціативу. 

Не розпочинайте жодних перемовин без чіткого визначення бюджету для елітних 
атлетів.  

 
Залучення елітних учасників 
Після прийняття рішення щодо використання ресурсів, вам необхідно вирішити 

як витратити кошти, щоб досягти найкращого ефекту. Чи варто намагатися виконувати 
роботу самостійно, чи вам слід залучати консультантів, через яких ви зможете 
працювати з елітними учасниками та їх агентами? У всіх випадках організатор пробігу 
несе повну відповідальність за забезпечення виплати всіх договірних коштів учасникам 



чи їх уповноваженим представникам (агенту чи менеджеру). Такі стосунки базуються на 
довірі і визначаються контрактними умовами. Консультант також може бути 
менеджером елітного атлета. Він має повідомити, кого зі спортсменів, яких від 
представляє, він планує вивести на поле, а також про будь-які спеціальні домовленості, 
які він має з іншими агентами (наприклад розділені витрати чи додаткові комісії) щодо 
бігунів. Консультант не повинен від імені заходу, який він представляє, зобов’язувати 
жодного атлета чи його агента до залучення бігунів.  

Першочерговим завданням є визначення цілей: 
• Які дії будуть ефективними? 
• Які дії необхідні для убезпечення подальшого фінансування? 
• Які дії необхідні для забезпечення посиленого покриття (друковані медіа, 

радіо та телебачення)? 
• Які конкретні бігуни можуть досягти найкращого ефекту? 
Якщо швидкі пробіги самі по собі привертатимуть увагу незалежно від того, 

хто в них бере участь, виникне питання інвестування найкращих бігунів за найвищу 
платню.  

Елітне поле майже самостійно привертає більшу увагу медіа як у випадку 
конкретного пробігу, так і у випадку загального заходу—особливо, якщо основні 
залучені учасники є визначними особистостями чи мають особливу прив’язку до місця 
проведення змагань. Метою більшості пробігів стане створення надихаючої «історії» 
змагань, що привертатиме увагу телебачення.  

Для досягнення цієї мети можливо залучити міжнародних учасників, з 
визначенням для них певного кінцевого часу. Загалом краще організувати пробіг з більш 
щільними результатами, ніж запросити до участі в ньому більш сильного учасника, який 
виграє з великим відривом, але може зробити не більше, ніж необхідно, щоб виграти (а 
відтак отримати більшу платню за свої показники).  

Змагання елітних учасників можуть обмежуватися пробігом лідерів, але 
залучення одного чи двох елітних учасників для додаткових заходів теж може бути 
вигідним, особливо, якщо їх уважно відбирають для отримання очікуваних результатів 
внутрішніх змагань. 

 
Вибір учасників 
Гарні місцеві бігуни є найціннішим активом пробігу. Якщо вони відповідають 

міжнародним стандартам і готові до участі у пробігу, їм необхідно організувати належне 
змагання. Це може стати для них добрим шансом почати планувати участь на 
міжнародному рівні.  

Всі інші вітчизняні учасники. Вони шукатимуть конкурентного пробігу і 
можливості виграти грошовий приз.  

Міжнародні учасники. Залучення учасників з сусідніх країн дозволить 
мінімізувати дорожні витрати.  

Учасники, залучені за допомогою агентів чи легкоатлетичних федерацій. Вам 
необхідно чітко визначитись з типом учасників та рівнем результативності, який ви 
бажаєте отримати, а також мати чітке уявлення, скільки коштів ви на це можете 
витратити. Агенти (можливо включно з федераціями) встановлюватимуть свої тарифи, 
тож у їх інтересах переоцінювати і перехвалювати учасників, яких вони пропонують.  

 
Захист від зловживань 
Знання є безцінним активом на будь-якому ринку. Для марафону корисну 

інформацію легко отримати, оскільки результати пробігу отримують широкий розголос. 
Належний пошук у мережі Інтернет зазвичай допомагає виявити, чи є кваліфікація, 
заявлена легкоатлетом, справжньою.  

 



Підвищення рівня змагань шляхом залучення елітних учасників 
Додаткові ресурси варто виділяти на 
• Збільшення призового фонду для залучення більш привабливих учасників. 
• Покриття витрат на пересування і проживання (у встановлених межах) для 

цільової групи учасників. 
• Залучення лідерів змагань, які задаватимуть їх рівень за допомогою 

очікуваних результатів 
• Використання послуг консультанта для залучення групи атлетів з бажаними 

показниками.  
Залучення консультантів означатиме, що будь-яка інформація від атлетів, 

агентів чи федерацій буде передаватися їм. Вони нестимуть відповідальність за 
дотримання договірних умов, а також розглядатимуть претензії з боку потенційних 
учасників.  

 
Питання адміністрування та бюджету 
Бюджет у розпорядженні Координатора елітних атлетів НЕ включає 

узгоджений і опублікований список призів, але ВКЛЮЧАТИМЕ  
Оплату за участь. Якщо ваша подія має достатній бюджет, участь спортсменів 

оплачується, щоб залучити тих, у кому ви особливо зацікавлені. Кожен учасник чи його 
агент може вважати, що він має особливу ринкову цінність, але саме ви як організатор 
пробігу можете давати окремим учасникам власну оцінку. За участь зазвичай платять 
учасникам, які мають визнану репутацію. Стосовно «правильного розміру» оплати 
пораду може надати консультант, базуючись на попередніх результатах атлетів, але це 
не буде єдиним релевантним критерієм.  

Розмір оплати може встановлюватися також на основі попередньої реклами, яку 
може зробити такий учасник для вашої майбутньої події. Лише те, що учасник має добрі 
показники результативності у послужному списку, не обов’язково додаватиме його 
цінності до вашого пробігу. Ви є тим, хто остаточно визначає цю цінність і вам треба 
наголошувати, що ваше рішення стосовно оплати за участь, яка обговорюється з будь-
яким консультантом, буде остаточним.  

Бонуси за час. Щоб надати учасникам чітку мотивацію для досягнення 
найкращих результатів, можна розглянути можливість надання бонусів за час. Зазвичай 
за них платять усім учасники, які показують кращий за встановлений вами час. Якщо ви 
встановите заохочення для більше ніж одного значення часу, наголосіть на тому, що такі 
бонуси не є кумулятивними. Для економії коштів на заходах з дуже сприятливими 
умовами пробігу вам може також знадобитися оголосити про «припинення» надання 
бонусів, у разі якщо кілька учасників показують час, кращий за встановлений. Подібним 
чином ви можете встановити зменшення оплати учасникам у разі недосягнення ними 
очікуваних результатів.  

Візи: між організаторами та учасниками пробігу має бути налагоджена чітка і 
постійна комунікація. Одразу після узгодження умов участі, необхідно якнайшвидше 
надіслати їм запрошення для отримання віз, щоб уникнути створення паніки в останню 
хвилину. Оплата за візу та пересування в межах країни проживання учасника є 
допустимими витратами, що можуть покриватися з бюджету змагань.  

Подорожні витрати. Необхідно чітко розуміти, чи забезпечуватимуть 
організатори змагань організацію переїздів учасників, чи учасники чи їхні агенти мають 
здійснювати це самостійно, а потім отримувати відшкодування витрат. Для уникнення 
плутанини організатори пробігу мають узгодити вартість квитків для кожного індивіда. 
У разі відсутності попередніх домовленостей, організатор пробігу не зобов’язаний 
відшкодовувати повну вартість квитків.  

Проживання. Вам необхідно заздалегідь узгодити стандартний варіант 
проживання, яким забезпечуватимуться учасники, якщо це матиме місце. Переконайтесь, 



що учасники знатимуть яке харчування (у разі його надання), буде включене до рахунку 
за проживання і які додаткові витрати вони мають понести самостійно.  

Харчування. Вам необхідно запланувати харчування запрошених спортсменів. 
Якщо ви запросили велику кількість учасників, можливо вам буде зручніше організувати 
для них окреме меню у окремій зоні харчування у основних ресторанах готелів. Така 
організація має свої переваги в тому, що ви можете узгодити меню, яке відповідатиме 
дієті, якої зазвичай дотримуються учасники перед пробігом. Альтернативою може бути 
надання кожному учаснику певної суми коштів «на харчування», щоб вони могли 
самостійно приймати рішення стосовно харчування.  

 
Детальні домовленості  
Крім угод і домовленостей, укладених і досягнених між атлетом, агентом чи 

федерацією, з окремими атлетами можуть укладатись окремі угоди, у яких 
визначатимуться бонуси за кращі результати чи штрафні санкції (тобто узгоджений 
розмір відсотків, що вираховуватиметься з гонорару) у разі неналежного виступу 
учасника. Контракт, укладений атлетом/агентом на участь у змаганні має містити умови 
щодо права Заходу зменшувати розмір гонорару, якщо атлет показує неналежний 
результат або не завершує пробіг.   

Аналогічно Захід несе чітку відповідальність за виконання своїх зобов’язань 
щодо своєчасних виплат гонорарів учасникам. Неприпустимою є затримка виплат 
протягом понад шести місяців з дати проведення змагань, або ж більше, ніж два місяці 
після отримання результатів допінг контролю. Половину цього часу мають складати 
визначені кінцеві терміни. Будь-яка затримка шкодитиме репутації пробігу і 
створюватиме непевність стосовно майбутніх зобов’язань. Як організатору пробігу вам 
варто понад усе зберігати реальне уявлення про час здійснення виплат і підтримувати 
постійний зв’язок з атлетами/агентами у разі неминучих затримок.  

Також існують деталі, які директор пробігу має врахувати як з міркувань 
добропорядності, так і особистих інтересів, зокрема 

• Домовленості щодо зустрічі атлетів у місці їх прибуття (аеропорт/вокзал) і 
транспортування їх до місця відправлення. Якщо ви організовуєте перевезення 
запрошених бігунів, переконайтесь, що їх подорож не передбачає тривале очікування під 
час пересадок між рейсами, оскільки це погіршить їх показники під час змагань. 
Переконайтесь, що зворотні рейси підтверджені до відправки до аеропорту і, що 
працівники перегонів супроводжуватимуть учасників, поки останні не пройдуть 
реєстрацію на рейс.  

• Надання чітких інструкцій щодо допустимих витрат. Якщо умовами 
пробігу передбачена організація проживання і харчування учасників, переконайтесь, що 
всі домовленості чітко сформульовані.  

• Надання основної інформації та гостинних послуг у готелі для учасників 
пробігу. У приміщенні готелю необхідно облаштувати інформаційний пункт, що 
слугуватиме зручним контактним пунктом. Там у чітко визначений час має бути 
присутнім працівник пробігу і повинна висвітлюватися всі відповідна інформація. Також 
можуть надаватися вода та освіжаючі засоби. На пробігах з більшим бюджетом у готелі 
можливо виділити окрему кімнату, яка функціонуватиме як «кімната гостинності», де 
надаватимуть газетні матеріали, доступ до відео/телевізійних матеріалів та мережі 
інтернет.  

• Надання спеціальної медичної допомоги. Може передбачати не більше як 
надання основних медичних препаратів та першої допомоги у пункті допомоги, але 
також корисним буде надання учасникам можливості безпосереднього контакту з 
медперсоналом пробігу. Інформуйте учасників про таку можливість, наприклад, шляхом 
призначення зустрічі з медперсоналом. Подібним чином можливо пропонувати 
учасникам масаж перед та після пробігу.  



• Надання екскурсійного туру маршрутом. Необхідно передбачити надання 
детальних мап маршруту (з профілем маршруту), але за можливості бігунам також варто 
пропонувати можливість проведення екскурсійного туру маршрутом.  

• Переконайтесь, що атлетам повідомлено про їх відповідальність. До цього 
може належати присутність на прес-конференціях, інтерв’ю, технічних зустрічах, 
церемоніях нагородження та ймовірності проведення аналізів крові чи сечі під час допінг 
контролю. 

• Проведення технічної зустрічі за день до пробігу. Всі елітні учасники чи їх 
представники мають бути присутніми на цій зустрічі, щоб отримати повну інформацію 
про правила пробігу та щодо маршруту (див. нижче).  

• Забезпечення можливості отримання персональних напоїв під час пробігу. 
Традиційною домовленістю є надання елітним учасникам дозволу отримувати 
персональні напої кожні 5 км. Бігунів слід проінформувати на технічній зустрічі про те 
де і коли вони мають передати свої персональні напої. Для кожного пункту пиття має 
бути передбачена окрема плішка. Пляшки можуть надаватися організаторами змагань 
або слід повідомити учасників заздалегідь про те, що вони мають принести напої 
самостійно. На пляшках необхідно чітко нанести ім’я учасника, номер та значення 
кілометру, на якому слід розмістити цей напій. Такі пляшки слід розміщувати на чітко 
маркованих столиках, відокремлених від стандартних пунктів для пиття.  

• Перевірка присутності учасників на старті. Перед виходом з готелю 
працівник пробігу має перевірити список запрошених учасників, щоб переконатись, що 
всі вони присутні на змаганнях, сіли до офіційного транспорту, який перевозить їх до 
місця старту (чи їм надано особистий супровід). Учасники мають прибути на місце 
старту принаймні за годину до початку пробігу і перебувати у безпечному і теплому 
місці, де вони можуть відпочити і зігрітися. Вони повинні мати можливість залишити 
речі у цій зоні на період тривалості змагань, або ж їх речі необхідно транспортувати до 
аналогічної зони на фініші у разі проведення пробігу конфігурації від точки до точки. До 
і після пробігу необхідне забезпечення напоями. Також учасники повинні мати доступ до 
зони розігріву, де їм не заважитимуть представники медіа чи інші учасники. У 
встановлений перед змаганнями час (зазвичай за 5-10 хвилин до старту), запрошених 
учасників супроводжують на старт з місця підготовки (яким зазвичай може бути 
палатка), де вони шикуються перед іншими учасниками, які не повинні заважити їх 
старту.    

• Спрямування учасників від лінії фінішу. Елітні учасники мають 
супроводжуватися від місця фінішу до рекреаційної зони (яка зазвичай збігається з 
зоною підготовки). Їх необхідно забезпечити водою та/або відновлювальними напоями. 
Якщо їх обрано для проведення допінг-контролю, їх має супроводжувати наставник і їх 
слід проінформувати про вимоги проведення перевірки (див. окремий розділ про Допінг 
контроль). Якщо перед перевіркою чи церемонією нагородження їм доведеться чекати 
тривалий час, слід забезпечити учасників їжею та напоями.   

• Повернення учасників до місця розташування після пробігу. Після 
відпочинку учасників змагань слід перемістити до штаб-квартири змагань або до місця 
їх розміщення. Для них є допустимим тривале очікування завершення пробігу останнім 
учасником (цей час не повинен перевищувати 1 годину), але у разі затримки окремих 
учасників на церемонії нагородження, інтерв’ю, допінг контролі і т.п., таким учасникам 
необхідно надавати альтернативний транспорт, щоб не затримувати інших.  

 
Технічна зустріч.  
Технічна зустріч зазвичай проводиться у готелі, що є штаб-квартирою змагань. 

Метою технічної зустрічі є надання елітним учасникам та їх тренерам/менеджерам 
інформації, яка критично важлива для їх участі. Це включає, але не обмежується 
наступним:  



- перевезення до/з місця старту/фінішу 
- облаштування зон перед пробігом: туалети, душові, зони розігріву 
- Презентація атлетів на старті 
- Інформування про маршрут 
- Інформування про домовленості лідерів 
- інформування про розташування персональних напоїв 
- Перегляд відповідних правил змагань 
- Процедури змішаних зон 
- Процедура опротестування/апеляцій результатів 
- Перегляд процедури допінг контролю 
- Церемонія нагородження та проведення інтерв’ю після пробігу 
 
6. Правила змагань  
 
Регулювання ритму 
 
Правило 144 ІААФ 
Надання допомоги 
 
3. Будь-який спортсмен, що надає або приймає допомогу в змагальній 

зоні під час змагань, отримує попередження від Рефері про те, що у разі повторного 
порушення він буде дискваліфікований в даному виді програми. Якщо спортсмен після 
цього відстороняється від участі, будь-який результат показаний до цього часу в цьому 
колі, не буде зарахований. Проте результати показані в попередньому колі цього виду, 
зараховуються. 

В рамках цього Правила наступне вважається допомогою і, таким чином, не 
дозволяється:  

(а) «лідирування» особами, що не беруть участь в змаганні; бігунами або 
скороходами, що відстали на коло або майже на коло, або «лідирування» з 
використанням будь-яких технічних засобів (по іншому, ніж це дозволено Правилом 
144,2(g); 

 
 
 
 
 

 
 
 



Лідери змагань, що беруть участь у легкоатлетичних змаганнях протягом 
багатьох десятиліть, успішно вписуються в змагання з бігу по шосе, щоб допомогти 
забезпечити належний час фінішування, хоча на деяких спортивних подіях приймають 
рішення щодо їхньої неучасті. На великих змаганнях лідерів залучають, щоб допомогти 
масовим учасникам завершити змагання. Всіх лідерів має бути легко ідентифікувати за 
формою та нагрудним номером. Рекомендується залучати до участі у пробігу не більше 
трьох лідерів, водночас забороняється перешкоджати ініціативній участі лідерів у 
пробігах. Ця вимога є обов’язковою для всіх пробігів, що проходять під знаком ІААФ. 
Лідери мають бути зареєстрованими учасниками пробігу і їх результати мають 
включатися до результатів пробігу.  

 
Шахрайство 
Шахрайство під час пробігів є більш частотним, ніж вважають більшість людей. 

Траплялись такі випадки і на високопрофесійних змаганнях, коли до шахрайства 
вдавались лідери пробігу, щоб виграти грошовий приз, але таких випадків буле не так 
багато. Учасники, що біжать далеко позаду лідерів, у натовпі учасників великого 
пробігу, можуть шахраювати просто, щоб отримати сертифікат, що підтверджує, що 
вони зробили щось, чого справді не робили. Злісне шахрайство легко виявити, особливо 
за допомогою системи транспондерного хронометражу, які останнім часом набули 
широкого використання.  

 
Зрізання маршруту 
Зрізання маршруту може передбачати перестрибування учасником бордюру на 

тротуар замість дотримання маршруту на повороті, таким чином скорочуючи пройдений 
шлях на кілька метрів.  

Учасники, що слідують за ними, можуть не мати таких намірів. Але велика 
кількість номерів на маршруті витіснятиме більш повільних учасників з дороги, 
незалежно від того, чи це дорога чи тротуар.  

Ключове слово тут «доступне». Організатори пробігу можуть прийняти 
рішення щодо доступності таких місць для учасників і вжиття заходів для обмеження 
доступу учасників винятково маршрутом. Там, де бігуни можуть зрізати шлях, можна 
встановити бар’єри.  

Зрізання шляху боковими вулицями, а потім повернення до потоку учасників на 
подальших відрізках траси є більш серйозним порушенням, яке зараховується як спроба 
шахраювання. На поворотних маршрутах у кожного учасника є можливість звернути 
раніше і зекономити значну частину відстані. Таких учасників, які вдаються до 
шахрайства, легко виявити за допомогою точки реєстрації на максимумах траси. 
Перевірка може здійснюватися за допомогою транспондерної системи у цій локації. 
Інакше для реєстрації дій учасників у таких місцях можливо встановити пару 
реєстраторів (принаймні пару для чоловічих змагань і пару для жіночих змагань).   

 Така реєстрація може також здійснюватися за допомогою відеокамери, але 
перевірка шляхом перегляду записів може забрати багато часу. Подібних заходів варто 
вживати у разі маршрутів з множинними петлями.  

Використання відеокамери для реєстрації рухів учасників, оберіть локацію, в 
якій учасники роблять правий поворот. Коли вони наближаються до повороту, вони 
бігтимуть вервечкою, щоб скоротити проходження повороту. Розташуйте відеокамеру за 
поворотом і фільмуйте, як учасники його проходять, фіксуючи камерою їх номери.  

Однією з легітимних причин для учасників полишити маршрут є використання 
туалетів, встановлених на маршруті, залежно від їх розташування.  

 
Застрибування  
Одним із способів зрізання маршруту є застрибування до натовпу учасників 



після старту. Це може здійснюватися через 41 км після старту, але також може 
здійснюватися лише через 195 м. Це трохи інший спосіб шахраювання і створює інші 
проблеми.  

До лав учасників часто вклинюються інші бігуни, що не мають номерів 
учасників і бажають зекономити на реєстраційних внесках чи не встигли зареєструватися 
на пробіг вчасно. Незареєстровані учасники споживатимуть ресурси, призначені для 
зареєстрованих учасників. Якщо вони перетинають фінішну лінію вони можуть 
спричинити плутанину. І часто саме це є їх основною метою.   

Під час великих пробігів гасло «Немає транспондеру, немає часу» означає, що 
їх результати не покажуть у результатах пробігу, але якщо таких учасників не вилучать 
зі змагань до фінішу, вони можуть отримати медаль фінішувальника і сумку з 
подарунками, призначену винятково для зареєстрованих учасників.  

Для інших бігунів, які вклинюються до пробігу, шахраювання є випадковим і не 
є їхнім основним наміром. Вони це роблять задля популярності—щоб з’явитися у 
новинах чи просто пробігти перед натовпом уважних глядачів. Вони можуть шукати 
публічності з певних причин і зривати банери, наближаючись до фінішу.  

У всіх випадках для організаторів змагань має сенс запобігти таким випадкам 
шляхом розміщення команд «відловлювачів шахраїв» на маршруті, які вилучатимуть 
незаконних учасників з фінальних метрів, визначаючи їх за відсутністю оригінальних 
номерів учасників пробігу (іноді вони мають несправжні номери учасників різної 
достовірності). Це може здійснюватися якомога ближче до фінішу, при цьому 
залишатися поза поля зору спостерігачів фінішної лінії.   

 
Неправильне представлення.  
Якщо зареєстрований учасник не бере участь у пробігу, його номер не може 

передаватися іншому учаснику. Це може бути вмотивовано економією реєстраційних 
внесків, але також і випадком неправильного представлення, коли реальний учасник 
заміщує зареєстрованого учасника. Це може спричинити серйозну плутанину у випадках 
необхідності надання медичної допомоги. Запит на підтвердження особи під час 
реєстрації обмежує цю проблему, але не усуває її.   

Щоб зменшити мотивацію тих, хто шукає можливості зекономити на 
реєстраційному внеску на пробіг (особливо на штрафних санкціях), організатори пробігу 
можуть дозволити перепризначення номерів за номінальну адміністративну плату. Це 
може порушити послідовність призначення номерів певним групам учасників 
(наприклад, категоріям чоловіків/жінок чи старших/майстрів). Навіть у такому випадку 
якщо на пробігу зареєстровано заміну, вона буде зафіксована у базах даних так, щоб 
існувала можливість легкої ідентифікації учасників як осіб, що мають рекорди, і 
уникнення прикрих помилок під час вручення нагород.   

Деякі бігуни представляють себе неправильно зумисно, щоб отримати призи, на 
які вони не мають права. Вони можуть надавати неправдиву інформацію щодо свого 
віку, щоб змагатися у слабшій категорії учасників, а також можуть найняти іншого 
спортсмена, який братиме участь у змаганнях від їх імені, а потім вимагати вручення 
призу їм особисто на церемонії нагородження. Всі докази, що підтверджують чи 
спростовують особу переможців, необхідно ретельно перевіряти перед врученням 
нагород.   

У якості допоміжного методу підтвердження результатів змагань 
рекомендовано здійснювати відеореєстрацію фінішування учасників. Така реєстрація 
покаже те, що не зможе зробити транспондер, зокрема, чи під реєстраційним номером 
жінки біжить чоловік, чи під номером 60-річного чоловіка біжить 25-річний учасник. 
Обмін номерами та/або транспондерами трапляється досить часто, найчастіше серед 
учасників, що є членами однієї сім’ї. Вони можуть бути чоловіком та дружиною, але 
також можуть бути учасниками, що проживають у одній кімнаті в готелі. Хоча це й 



створює незручності, такі помилки можливо виправити шляхом надання безпосередньої 
допомоги тим, хто постраждав від такої плутанини (і зазвичай це здійснюється за їх 
ініціативи) 

 
Дискваліфікація 
Дискваліфікація учасника може спричинити проблеми, але не такі значні 

проблеми як допущення шахраїв до перемоги. Організатори пробігу мають бути 
здатними довести шахрайство учасника перед його дискваліфікацією. Існує багато 
методів перевірки на кшталт реєстрації номерів, але вони не є достовірними. Під сумнів 
можна поставити навіть відеореєстрацію. Переконайтесь, що камера має функцію 
реєстрації часу на записах. Дискваліфікуйте учасника лише у випадку, якщо ви можете 
підтвердити факт його шахрайства і якщо це так, то доведіть справу до дискваліфікації.  

Шахрайство суперечить спортивним ідеалам, а непротидія йому призводить до 
руйнування спортивної репутації.  

 
Опротестування і апеляція 
Процедура опротестування результатів елітних пробігів та елітних учасників 

визначається правилом 146 ІААФ.  
Правило 146 може добре спрацювати для елітних учасників пробігу по шосе, 

але не буде практичним для різних вікових груп на масштабних заходах, коли 
оприлюднення результатів всіх фінішувальників потребує кілька годин. Крім того, 
працівникам пробігу може знадобитися кілька днів для аналізу часу розбіжності та 
відеозапису пробігу. Деякі змагання передбачають для елітних учасників вікно у 24 
години до оприлюднення Офіційних Результатів змагань. Необхідно повідомити усім 
учасникам процедуру опротестування результатів перед пробігом разом з процедурою 
оприлюднення результатів.  

На всіх пробігах призначається Рефері, завданням якого є вирішення спорів. 
Розгляд Апеляцій є обов’язковим для пробігів, проведених в рамках Чемпіонатів 
Федерації і рекомендованим для інших подій. У виборі Рефері та Журі важливо, щоб 
вони повністю усвідомлювали Технічні Правила. Один із членів Журі має бути 
Сертифікованим працівником    

 
Ратифікація рекордів 
Організатори пробігу по шосе мають переконатися у дотриманні усіх технічних 

правил фіксації потенційних рекордів та їх ратифікації ІААФ. Ратифікація вимагає 
заповнення і подання формуляру на Світовий рекорд, доступного на сайті ІААФ.  

Для пробігів по шосе, де можуть бути встановлені потенційні рекорди, цей 
процес може бути спрощеним, якщо попереднє вимірювання маршруту здійснюється 
двома вимірниками маршруту ІААФ.  

 
Правило ІААФ 260.28(е) 
Траса повинна бути підтверджена на місці (тобто, протягом двох тижнів до 

початку змагання, в день змагання або відразу ж після змагання) бажано іншим 
вимірником категорії «А» або «Б», а не тим, хто проводив первинні вимірювання. 

Примітка: якщо траса була спочатку виміряна не менше ніж двома вимірниками 
категорії «А» або одним вимірником категорії «А» і одним категорії «Б», то не потрібна 
додаткова перевірка правильності вимірювання відповідно до Правила 260,28(е). 
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