
Положення 
про проведення Wizz Air Київського міжнародного марафону 2014 

 

1. Мета та завдання змагань 

Wizz Air Київський міжнародний марафон проводиться з метою: 

 популяризації легкої атлетики, як важливого засобу виховання здорового способу життя; 

 розвитку масового спорту в місті Києві та Україні; 

 створення іміджу міста Києва, як спортивної столиці; 

 стимулювання зростання спортивних досягнень в бігу на середні та довгі дистанції. 

 

2. Керівництво 

Організатор змагань – агенція зі спортивних і маркетингових комунікацій «Sport Management 

International». Організацію суддівства змагань та контроль за дотриманням норм та вимог 

Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ) здійснює Федерація легкої 

атлетики міста Києва. Організаційну підтримку та забезпечення роботи комунальних служб 

здійснює орган виконавчої влади в галузі фізичної культури та спорту міста Києва. 

 

3. Місце та термін проведення змагань 

День та час проведення змагань: 27 квітня 2014 р. З 7:00 до 14:00 

Місце проведення: м. Київ, Контрактова площа  

 

4. Програма змагань 

Програма змагань включає: 

 марафон 42 км 195 м; 

 півмарафон 21 км 97,5 м; 

 естафетний забіг 3х10 км + 1х12 км 195 м; 

 командний забіг 4х42 км 195 м; 

 забіг на 10 км; 

 забіг на 5 км; 

 дитячі забіги на 1 км; 

 дитячі забіги на 300 м. 

 

5. ПРАВИЛА ТА ЗАГАЛЬНІ УМОВИ                                                                              

ВИЗНАЧЕННЯ 

У цих Правилах та загальних умовах використовуються такі терміни: 

-  «захід, змагання»: мається на увазі захід, подія, яку організовує організатор; 

-  «учасники змагань»: фізичні особи – громадяни України та громадяни інших країн 

відповідного віку, фізично спроможні подолати обрану дистанцію змагань; 

-  «організатор змагань»: юридична особа, яка займається організацією та проведенням 

змагань. 

  

6. ВІКОВІ ОБМЕЖЕННЯ 

Змагання відкриті для усіх охочих відповидного віку незалежно від статі згідно з вимогами 

організатора: 

- у марафоні (42,195 км) – для учасників віком 18 років і старших; 

- у півмарафоні (21,0975 км) – для учасників віком 18 років і старших; 

- у бігу на 10 км, 5 км та естафетному бігу – для учасників віком 14 років і старших; 

- у бігу на 1000 м – для учасників віком 8–13 років;       

- у бігу на 300 м – для учасників віком 7 років і молодших.   



Вік учасників змагань до 35 років визначається станом на 31 грудня поточного року, а від 35 

років і старших визначається кількістю повних років на день змагань. 

Вік учасників змагань підтверджується в день отримання стартового пакету під час 

оформлення стартового листа на підставі пред’явлення документа (копії), який підтверджує 

дату народження. Для учасників змагань віком 15 років і молодших підтвердження віку 

здійснюють батьки або уповноважені супроводжуючі особи (тренер, викладач тощо).  

  

7. СТАН ЗДОРОВ’Я, ТРАВМИ ТА ЗБИТКИ 

Кожен учасник змагань добровільно бере участь у змаганнях, визнаючи всі вірогідні ризики 

для власного здоров’я під час та після їх закінчення. 

Кожен учасник змагань бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний стан і 

спроможність завершити обрану дистанцію змагань. 

Кожен учасник змагань (зареєстрований на 10 км і більше) повинен мати медичну довідку і 

страховку (за бажанням) на час проведення змагань. 

Організатор змагань не несе відповідальності за фізичні травми, ушкодження, погіршення 

фізичного стану, які учасник змагань отримав під час проведення змагань. 

Організатор змагань не несе відповідальності за погіршення фізичного стану учасника 

змагань після проведення змагань. 

Організатор змагань не несе відповідальності за будь-які збитки (втрату або пошкодження 

особистих речей), які учасник змагань поніс під час проведення змагань. 

Організатор змагань не несе відповідальності за будь-які збитки, пошкодження або іншу 

шкоду, завдану під час змагань учасниками або глядачами змагань. 

  

8. БАЗОВІ ПРАВИЛА 

Проведення змагань повністю відповідає Технічним правилам Міжнародної асоціації 

легкоатлетичних федерацій (ІААF), Асоціації міжнародних марафонів і дорожніх пробігів 

(AIMS), Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ), Технічному регламенту змагань і 

відповідним рішенням, прийнятим організатором змагань. 

Організатор змагань гарантує проведення змагань за будь-яких погодних умов. 

Організатор змагань залишає за собою право вносити зміни до програми  змагань. 

Організатор змагань залишає за собою право скасувати змагання (до або під час 

проведення) через форс-мажорні обставини. 

Жодне рішення організатора змагань не підлягає розгляду в судовому провадженні. 

Кожен учасник змагань своєю участю у змаганнях та особистим підписом стартового листа 

(для учасників змагань віком 15 років і молодших підпис здійснюють батьки або уповноважені 

супроводжуючі особи: тренер, викладач тощо) підтверджує, що він ознайомився з усією 

інформацією стосовно змагань, надану організатором змагань, зрозумів і погодився з усіма 

правилами проведення заходу, порушення яких може привезти в крайньому випадку до його 

дискваліфікації. 

Правила та загальні умови – офіційний документ, який діє на правах договору між 

організатором та учасником змагань. 

Будь-які пропозиції, поправки та доповнення до цього документу приймаються на  

електронну пошту організатора змагань: registration@runukraine.org 

  

9. ОСОБИСТІ ДАНІ 

Кожен учасник змагань згоден на використання його особистих даних, фото-, відео- або 

аудіоматеріалів за його участю та без погодження з ним для реклами заходу без жодної 

компенсації  з боку організатора змагань. 

Усі фото- та відеоматеріали змагань, доступні організатору змагань, можуть бути використані 

ним як допоміжні документи, що підтверджують точність результатів змагань і випадки 

порушення правил змагань.  



10. РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗМАГАННЯ 

Учасники змагань допускаються до змагань за умови належної та своєчасної реєстрації на 

змагання. 

Організатор змагань має право призупинити або повністю закрити реєстрацію без 

попереднього попередження. 

Реєстрація можлива в режимі on-line на сайті організатора змагань. 

Реєстрація вважається дійсною тільки після здійснення оплати учасником змагань і 

зарахування всієї суми на рахунок організатора змагань. 

Заявки учасників змагань, не сплачені впродовж 7 робочих днів після подачі заявки  і не 

пізніше 7 робочих днів до дня проведення змагань, автоматично скасовуються. 

Реєстраційний внесок, сплачений учасником змагань, може бути перереєстрований на іншу 

особу не пізніше, ніж за 2 місяці до початку змагань. 

Реєстраційний внесок, сплачений учасником змагань, не підлягає поверненню за жодних 

обставин, наприклад: якщо учасник змагань не може взяти участь у змаганнях, завершити 

обрану дистанцію, не вкладається у встановлений ліміт часу, дискваліфікований або якщо 

змагання скасовані через  форс-мажорні обставини тощо. 

Учасники змагань, які сплатили реєстраційний внесок на певний забіг, можуть змінити заявку 

за життєвими обставинами на інший забіг, повідомивши організаторам змагань на 

електронну пошту: registration@runukraine.org не пізніше, ніж за 20 днів до початку змагань. 

Розмір футболки, вказаній у заявці, не підлягає зміненню. 

Організатор змагань залишає за собою право змінити (зменшити) розмір стартового внеску у 

разі неможливості надання деяких товарів та послуг (футболки, талони на харчування тощо). 

  

11. ОТРИМАННЯ СТАРТОВИХ ПАКЕТІВ 

Учасники змагань отримують стартові пакети особисто при пред’явленні стартового листа та 

документа, що засвідчує особу в наступному порядку, який є обов’язковим: 

- учасники змагань – мешканці Києва – за день до змагань у місті, вказаному організатором 

змагань;                   

- учасники змагань –, мешканці інших міст України та іноземні учасники – у день змагань 

(згідно з розкладом змагань). 

Мешканці Києва можуть отримати стартові пакети в день змагань за умови узгодження цього 

з організатором змагань не пізніше, ніж за 7 робочих днів до дня проведення змагань через 

електронну пошту організатора: registration@runukraine.org. 

Можливості надсилання стартових пакетів поштою не передбачено.  

Учасник змагань, який не мав можливості взяти участь у змаганнях, може  отримати 

стартовий пакет впродовж 10 робочих днів після проведення змагань в офісі організатора 

змагань, повідомивши його на електронну пошту: registration@runukraine.org. 

            

12. ЗМАГАННЯ 

Кожен учасник змагань повинен беззастережно дотримуватися вказівок організатора 

змагань, суддів, медперсоналу та волонтерів аж до зняття учасника з дистанції. 

Кожному учаснику змагань надається номер, який під час змагань потрібно мати на видному 

місці (на  грудях), він повинен відповідати номеру, вказаному у стартовому листі. 

Кожен учасник змагань зобов’язаний розмістити на задній поверхні нагрудного номера 

інформацію про себе (контактний телефон, електронна пошта, група крові тощо). 

Категорично заборонено передавати нагрудний номер іншій особі з метою використання 

його у змаганнях на обраній дистанції. 

Кожен учасник змагань повинен самостійно долати обрану дистанцію по розміченій трасі, не 

скорочуючи дистанцію, з дотриманням ПДР України і особисто несе відповідальність за 

власну безпеку під час участі у змаганнях. 



Категорично заборонено учасникам змагань використання технічних засобів (велосипеди, 

роликові ковзани тощо) на дистанціях змагань. 

Учасникам змагань категорично заборонено використання «лідирування» особами, які не 

беруть участь у змаганнях, або «лідирування» з використанням технічних засобів 

(велосипеди, роликові ковзани тощо) на дистанціях змагань. 

  

13.  ЛІМІТ ЧАСУ 

 На кожну дистанцію змагань визначається ліміт часу: 

- у марафоні (42,195 км) та естафетному бігу – 6 годин,середній темп бігу 8,53 хв/км; 

- у напівмарафоні (21,0975 км) – 3 години, середній темп бігу 8,53 хв/км; 

- у бігу на 10 км – 1 година 20 хвилин, середній темп бігу 8,00 хв/км; 

- у бігу на 5 км – 40 хвилин, середній темп бігу 8,00 хв/км. 

Учасники змагань, які не дотрималися ліміту часу, знімаються з дистанції і можуть 

продовжити рух поза трасою змагань (тротуари, пішохідні доріжки тощо), дотримуючись ПДР 

України. 

  

14. ЧАС І РЕЗУЛЬТАТИ 

Під час подолання усієї дистанції нагрудний номер має бути в такому вигляді, в якому він був 

виданий. Суворо заборонено знімати, закривати та пошкоджувати його (підрізати, згинати 

тощо). 

У разі невиконання цієї вимоги організатор змагань не гарантує наявність або точність 

результату учасника змагань. 

Використання транспондерної (радіоелектронна) системи хронометражу у змаганнях дає 

змогу визначати порядок приходу на фініш учасників змагань із точністю до 0,1 секунди. 

Результати прочитуються з точністю до 0,1 і фіксуються з точністю до цілої секунди (всі 

результати, що не закінчуються на нуль, округлюються до цілої секунди в бік збільшення). 

Офіційний час – це час з моменту стартового пострілу до моменту, коли учасник змагань  

перетнув лінію фінішу. 

Дійсний час – це час між моментами, коли учасник змагань перетнув стартову і фінішну лінії. 

Організатор змагань повинен розмістити на сайті попередні результати змагань не пізніше 

наступного дня після проведення змагань. Учасники змагань можуть оскаржити попередні 

результати упродовж 5 календарних днів після публікації попередніх результатів змагань 

через електронну пошту організатора змагань: registration@runukraine.org. По закінченню 

цього терміну попередні результати змагань (зі змінами, якщо потрібно) вважаються 

остаточними. 

  

15. КОМАНДНІ ЗМАГАННЯ (КОМАНДИ ТА ЕСТАФЕТИ) 

У змаганнях з естафетного бігу участь усіх чотирьох членів команди обов’язкова. 

Порядок закріплення учасників за етапами естафетного бігу при реєстрації і під час змагань є 

постійним та обов’язковим. 

Учасники естафетного бігу, які зареєструвалися, можуть змінити порядок закріплення 

учасників за етапами  на інший, повідомивши організаторів через електронну пошту 

організатора змагань registration@runukraine.org  не пізніше, ніж за 10 днів до початку 

змагань. 

Під час естафетного бігу вся процедура передачі естафети має проходити в зоні передачі. 

Порушення будь-якого з вказаних вище правил призведе до дискваліфікації усієї команди. 

Результатом в естафеті вважається результат на фініші учасника останнього, четвертого 

етапу естафети. 

Усі члени команди, які прийшли до фінішу, беруть участь у подвійному заліку: особистому та 

командному. 



Результатом у командному заліку є сума офіційних результатів усіх чотирьох членів 

команди.   

  

16. СПЕЦІАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ 

На змаганнях передбачені спеціальні (пільгові) категорії. 

Учасники змагань – діти. 

Учасники змагань з обмеженими можливостями. 

Учасники змагань, які мають групу інвалідності, реєструються безкоштовно. 

Учасники змагань пенсійного віку. 

Учасники змагань, які досягли пенсійного віку, реєструються безкоштовно. 

Якщо при реєстрації учасників змагань з’ясовується невідповідність учасника заявленій ним 

спеціальній категорії, реєстрація анулюється без будь-якої компенсації з боку організатора 

змагань. 

  

17. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

У кожному виді змагань передбачені вимоги за віком та відповідні нагородження нагороди. 

Після визначення переможців оранізатором змагань результати будуть на сайті змагань. 

Виплата призового нагородження для резидентів України та інших країн здійснюється одразу 

після закінчення змагань відповідно до розкладу змагань. 

 

Дата 

27 квітня 2014 року, неділя 

 

Програма заходу 

26 квітня 2014 року (субота) з 10:00 – 18:00 

Видача стартових пакетів учасникам 

  

27 квітня 2014 року (неділя) 

7:00 - 8:00 Прийом індивідуального спортивного харчування від спортсменів та видача 

стартових номерів тим, хто не отримав 26 квітня  

8:30 - Церемонія відкриття заходу 

Детальна інформація стартів буде готова з 01.02.2014 

  

* У програмі можуть бути зміни в часі 

 

18. Реєстрація 

Шановні учасники, реєстрація на Київський марафон проводиться тільки на офіційному сайті 

заходу.  

Період реєстрації з 22.01.2014 - 20.04.2014. Зверніть увагу, діє 2 періоди оплати стартових 

внесків, просимо Вас заздалегідь планувати свою участь і реєстрацію. 

 

19. Підтвердження реєстрації 

Після проведення оплати Ваша реєстрація активується й у Вашому кабінеті з'явиться 

стартовий лист, який Ви зможете завантажити і роздрукувати в будь-який момент. Саме він є 

гарантом і документом, що дає право на участь у марафоні. 

 

20. Зміна реєстрації, повернення коштів, корекції 

Реєстраційний внесок, сплачений учасником змагань, може бути перереєстрований на іншу 

особу не пізніше, ніж за 2 місяці до початку змагань. 

Реєстраційний внесок, сплачений учасником змагань, не підлягає поверненню за жодних 

обставин, наприклад: якщо учасник змагань не може взяти участь у змаганнях, завершити 



обрану дистанцію, не вкладається у встановлений ліміт часу, дискваліфікований або якщо 

змагання скасовані через  форс-мажорні обставини тощо. 

Учасники змагань, які сплатили реєстраційний внесок на певний забіг, можуть змінити заявку 

за життєвими обставинами на інший забіг, повідомивши організаторам змагань на 

електронну пошту:registration@runukraine.org не пізніше, ніж за 20 днів до початку змагань. 

 

21. Медичний огляд 

Кожен учасник змагань добровільно бере участь у змаганнях, визнаючи всі вірогідні ризики 

для власного здоров’я під час та після їх закінчення. Кожен учасник змагань бере на себе 

особисту відповідальність за свій фізичний стан і спроможність завершити обрану дистанцію 

змагань. 

Кожен учасник змагань повинен мати медичну довідку та страховку (за бажанням) на час 

проведення змагань. 

 

22. Видача стартових пакетів 

Видача стартових пакетів буде проводитися на Контрактовій площі. Дістатися на місце 

зручно через станції метро «Контрактова площа». 

Дата видачі стартових пакетів: 26 квітня 2014 року. 

Видача буде доступна з 10:00 до 18:00. 

Учасник повинен мати при собі стартовий лист учасника та медичну справку – без цих 

документів видача стартових номерів буде неможливою. Усі питання стосовно реєстрації 

можна и треба з'ясувати заздалегідь за тел.: +380971367376 або написавши на е-

mail: registration@runukraine.org 

 

23. Роздягальні, камери схову, туалети, душові кабіни 

Роздягальні і камери схову будуть доступні в марафонському містечку на Контрактовій площі 

у день заходу – 27 квітня з 7:00 до 17:00. 

 

24. Старт і фініш 

Старт і фініш усіх дистанцій буде на Контрактовій площі. 

 

25. Ліміт часу дистанцій 

На кожну дистанцію змагань визначається ліміт часу: 

- у марафоні (42,195 км) та естафетному бігу – 6 годин,середній темп бігу 8,53 хв/км; 

- у бігу на 10 км – 1 година 20 хвилин, середній темп бігу 8,00 хв/км; 

- у бігу на 5 км – 40 хвилин, середній темп бігу 8,00 хв/км. 

Учасники змагань, які не дотрималися ліміту часу, знімаються з дистанції і можуть 

продовжити рух поза трасою змагань (тротуари, пішохідні доріжки тощо), дотримуючись ПДР 

України. 

 

26. Контроль часу 

Під час подолання усієї дистанції нагрудний номер має бути в такому вигляді, в якому він був 

виданий. Суворо заборонено знімати, закривати та пошкоджувати його (підрізати, згинати 

тощо). 

У разі невиконання цієї вимоги організатор змагань не гарантує наявність або точність 

результату учасника змагань. 

Використання транспондерної (радіоелектронна) системи хронометражу у змаганнях дає 

змогу визначати порядок приходу на фініш учасників змагань із точністю до 0,1 секунди. 
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27. Пункти харчування 

На всій дистанції буде 8 пунктів харчування. Розміщені кожні 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 км і на 

фініші, вони будуть по правий  бік. На дистанції 10, 20 і 30 км будуть встановлені стіл столи із 

власним харчуванням бігунів (напої, енергетики, батончики), яке  можна буде передати під 

час отримання стартового номера, вказавши при цьому потрібний пункт для доставки. 

5 км 

Природна мінеральна вода «Миргородська Лагідна» (розлита в стаканчики) 

Натуральні горіхово-ягідні снеки Faeton 

10 км 

Природна мінеральна вода «Миргородська Лагідна» (розлита в стаканчики) 

Натуральні горіхово-ягідні снеки Faeton 

банани 

яблука 

рафінад 

15 км 

Природна мінеральна вода «Миргородська Лагідна» (розлита в стаканчики) 

Натуральні горіхово-ягідні снеки Faeton 

банани 

яблука 

рафінад 

20 км 

Природна мінеральна вода «Миргородська Лагідна» (розлита в стаканчики) 

Натуральні горіхово-ягідні снеки Faeton 

банани 

яблука 

25 км 

Природна мінеральна вода «Миргородська Лагідна» (розлита в стаканчики) 

банани 

яблука 

30 км 

Природна мінеральна вода «Миргородська Лагідна» (розлита в стаканчики) 

Натуральні горіхово-ягідні снеки Faeton 

банани 

35 км 

Природна мінеральна вода «Миргородська Лагідна» (розлита в стаканчики) 

Натуральні горіхово-ягідні снеки Faeton 

банани 

яблука 

фініш 

Природна мінеральна вода «Миргородська Лагідна» (розлита в стаканчики) 

Натуральні горіхово-ягідні снеки Faeton 

банани 

яблука 

рафінад 

апельсини 

родзинки 

  



 

28. Медична допомога 

Оргкомітет марафону та медична команда співпрацюватимуть для надання першої допомоги 

на дистанції у разі потреби. Медичний черговий персонал має право і зобов’язаний зняти з 

перегонів будь-якого учасника з ознаками травми або надмірної напруги. 

Оргкомітет марафону та медична команда співпрацюватимуть для надання першої допомоги 

на дистанції у разі потреби. Медичний черговий персонал має право і зобов’язаний зняти з 

перегонів будь-якого учасника з ознаками травми або надмірної напруги. 

 

29. Нагороди 

Учасники, які фінішували повну дистанцію 42,195 км, і учасники естафетного забігу 

отримають медалі на фініші. Усі учасники отримають фірмові бігові футболки Asics. Із 1 

травня 2014 року  в особистих кабінетах будуть доступні для скачування іменні дипломи. 

Переможців буде нагороджено відповідно до зайнятих призових місць. 

 

30. Історія марафону 

                         

  

Підготовка до організації в Києві міжнародного марафону почалася ще у 2009 році. 

Перший Київський марафон відбувся 16 жовтня 2010 року. Тоді на перший старт пробігу 

вийшли 546 учасників із 13 країн, з яких у класичному марафоні (42,195 км) взяли участь 144 

бігуни. 

У 2011 році другий Київський марафон зібрав уже понад 1000 учасників із 33 країн, 

марафонську дистанцію подолали 315 спортсменів. У третьому Київському марафоні, який 

відбувся 6 травня 2012 року, взяли участь 1336 учасників із 28 країн, 250 спортсменів 

вийшли на марафонську дистанцію. У четвертому Київському марафоні взяли участь 1693 

учасники з 33 країн. Подолати марафонську дистанцію вийшов 451 спортсмен. 

  

Рекорди Київського марафону 

Серед чоловіків: 2:19:17 (2013 р., Андрій Наумов, Україна) 

Серед жінок: 2:44:41 (2013 р., Тетяна Рибальченко, Україна) 



Нижче – основні цифри і дати з історії Київського міжнародного марафону. 

  

16 жовтня 2010 року – перший Київський Міжнародний марафон 

Температура повітря: +13 ° С 

На старт вийшли 546 учасників із 13 країн. 

Класичний марафон (42,195 км) – 144 осіб. 

Переможці: 

Стартовий номер Прізвище Ім'я Країна Рік народження Результат 

30 Горбань Володимир Україна 1981 2:26:36 

4 Шелест Людмила Україна 1974 3:09:16 

 18 вересня 2011 року – другий Київський міжнародний марафон 

Температура повітря: +23 ° С 

На старт вийшли 1003 учасники із 33 країн. 

Класичний марафон (42,195 км) – 315 осіб. 

Переможці: 

Стартовий номер Прізвище Ім'я Країна Рік  народження Результат 

1 Горбань Володимир Україна 1981 2:27:26 

57 Іванова Тетяна Україна - 2:46:39 

 6 травня 2012 – третій Київський міжнародний марафон 

Температура повітря: +24 °С 

На старт вийшли 1336 учасників із 28 країн 

Класичний марафон (42,195 км) – 250 осіб. 

Переможці: 

Стартовий номер Прізвище Ім'я Країна Рік народження Результат 

1188 Стародубцев Віктор Україна 1971 2:25:27 

1178 Шелест Людмила Україна 1974 3:15:34 

 28 квітня 2013 – четвертий Київський міжнародний марафон. 

Температура повітря: +24 °С 

На старт вийшли 1693 учасники із 33 країн 

Класичний марафон (42,195 км) – 451 осіб. 

Переможці: 

Стартовий номер Прізвище Ім'я Країна Рік народження Результат 

1602 Наумов Андрій Україна 1973 02:19:17 

1599 Рибальченко Тетяна Україна 1984 02:44:41 

 


