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1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

1.1 Organizatorzy 

Federacja Lekkoatletyczna obwodu winnickiego (zwana w dalszej części FLAOW) jest 

dobrowolnym, niezależnym, niekomercyjnym i samorządnym stowarzyszeniem obywateli 

Ukrainy, które zostało utworzone w celu wsparcia rozwoju lekkiej atletyki na terytorium 

obwodu winnickiego. 
Od 2018 roku Kompania IKS® zajmuje się obsługą i wsparciem technicznym wydarzeń i 

zawodów sportowych, a od 2020 roku rozpoczęła serię wyścigów IKS Race, aby 

popularyzować lekkoatletykę na Ukrainie. 

Prezydent FLAOW   Olena Bekh 

Dyrektor Kompanii IKS®   Ivan Kachkivskyi 

E-mail:    race@iks.org.ua 

Telefon:    +38 (096) 720 74 98 

    +38 (097) 193 77 66 

    +38 (063) 193 77 66 (Viber, Telegram) 

2. INFORMACJE OGÓLNE 

2.1 Informacje o Ukrainie 

Ukraina to państwo, które położone jest w Europie Wschodniej i Środkowej, w południowo-

zachodniej części Niziny Wschodnioeuropejskiej. Powierzchnia wynosi 603 628 km². Ukraina 

graniczy z Białorusią na północy, z Polską, Słowacją i Węgrami – na zachodzie, z Rumunią i 

Mołdawią – na południowym zachodzie, z Rosją – na wschodzie i północnym wschodzie. Od 
południa i południowego wschodu graniczy z Morzem Czarnym i Morzem Azowskim. 

2.2 Informacje o Winnicy 

Winnica to miasto, położone nad brzegiem Południowego Bugu. Jest centrum 

administracyjnym obwodu i rejonu winnickiego, ważne centrum historyczne wschodniego 

Podola, nowoczesne centrum gospodarcze i kulturalne państwa. Stanem na 2019 r. ludność 
wynosi 369,8 tys. osób. 

2.3 Informacje o «Kwaterze «Wehrwolf» 

Kwatera «Wehrwolf» znajduje się 8 km na północ od Winnicy, na odcinku leśnym o długości 

około 2,5 km i szerokości około 300 m. Początkowo kwatera występowała pod kryptonimem 
«Eichenhain» (niem. gaj dębowy), a potem – «Werwolf» (niem. wilkołak, człowiek-wilk) albo 

nie biorąc pod uwagę zasady pisowni, nazywano kwaterę «Wehrwolf» (niem. zbrojny wilk lub 

wilk-obrońca). 

3. PODRÓŻ DO WINNICY 

3.1 Oficjalne informacje o lotnisku, dworcu kolejowym i autobusowym «Winnica» 

Lotnisko «Winnica» (wieś Hawrysiwka) (IATA: VIN, ICAO: UKWW) to ukraińskie 

międzynarodowe lotnisko, położone 7,5 km na wschód od dworca kolejowego Winnicy i 10 

km od centrum miasta. 

Do lotniska można dojechać autostradą, czyli odgałęzieniem Szosy Nemyrowskiej (z tej drogi 

jest zjazd na obwodnicę). 



Kursuje miejski autobus pasażerski nr 33. Autobus jeździ tylko w przypadku przylotów i 

odlotów konkretnych lotów, wartość przejazdu jest wyższa niż wartość przejazdu w granicach 

miasta. 

Lotnisko znajduje się 3 km od zwykłego transportu publicznego. 
http://airvinnytsia.com 

Stacja kolejowa «Winnica» znajduje się przy placu Prywokzalnym 1, gdzie można skorzystać z 

całodobowej komunikacji miejskiej. 

Główny dworzec autobusowy «Winnica» znajduje się przy ulicy Kijowskiej 8. 

Zachodni dworzec autobusowy «Winnica» znajduje się przy Szosie Chmielnickiej 107. 

 

3.2 Transfer do uroczyska Kemping, osiedle typu miejskiego Stryżawka, obwód 

winnicki 

Rozkład jazdy na liniach regularnych «Dworzec kolejowy «Winnica» – Kemping nr 138/1»: 

06:05  06:40 
07:05  07:45 

08:10  11:15 

11:40  12:30 

13:00  15:45 

16:15  16:45 
17:25  17:45 

18:20  18:55 

3.3 Przybycie transportem drogowym 

Współrzędne danej lokalizacji – 49.30737, 28.49513. 

Adres – Ukraina, ulica Turystyczna, osiedle typu miejskiego Stryżawka, obwód winnicki. 
Kod do wyszukiwania w google maps – 8F4W+V3 Стрижавка, Vinnytsia Oblast. 

4. UCZESTNICY I PROGRAM 

4.1 Program 

Kategorie uczestników i dystans: 

Dzieci, młodsze 14 lat    0.634 km 

Mężczyźni i kobiety, starsi 14 lat   2.454 km 

http://airvinnytsia.com/


Kobiety, starsze 18 lat    6.135 km 

Mężczyźni, starsi 18 lat    9.816 km 

Sztafeta mężczyźni i kobiety, starsi 14 lat  3×1.227 km 

4.2 Wnioski i uczestnicy 

Rejestracji wstępnej dokonuje się na oficjalnej stronie internetowej zawodów: 
race2020.iks.org.ua 

Można także zarejestrować się w dniu zawodów, przed ich otwarciem, w Technical Information 

Center (zwany w dalszej części TIC). 

Aby wziąć udział w zawodach, w dniu przyjazdu niezbędne jest złożyć do TIC następujące 

dokumenty: 

o dokument, stwierdzający tożsamość (w celu potwierdzenia nazwiska, imienia i 

wieku); 

o podpisany dokument o osobistej odpowiedzialności; 

o podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

o pisemną zgodę rodziców na uczestniczenie w zawodach (dla niepełnoletnich 

sportowców); 

o ważny dowód, uprawniający do bezpłatnej rejestracji (dowód weterana 

uczestnika ATO (Operacji Antyterrorystycznej), OOC (Operacji Sił 

Połączonych), osoby niepełnosprawnej itp.). 

Dokumenty, które zaleca się mieć przy sobie, ale które nie są obowiązkowe: 

o zaświadczenie lekarza; 

o polisę ubezpieczeniową na czas trwania zawodów. 

4.3 Ubezpieczenie 

Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za ubezpieczenie własnego życia. Uczestnicy 
lub ich firmy ubezpieczeniowe pokrywają ryzyko, związane z chorobą lub traumą, powstałą 

podczas podróży na miejsce przeprowadzenia zawodów i podczas trwania zawodów. Prosimy 

o podjęciu niezbędnych działań, zapobiegających wystąpieniu wypadków 

ubezpieczeniowych. 

4.4 Usługi medyczne 

W razie potrzeby podczas biegu będą świadczone usługi medyczne, zgodne z regułami 

medycznymi World Athletics (Światowej Lekkoatletyki). W przypadku zaistnienia traumy 

i/lub choroby, sportowcy powinni skonsultować się ze służbą medyczną i ściśle postępować 

zgodnie z instrukcjami pracowników medycznych. W wyjątkowych sytuacjach należy 

niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielami Organizatora. 

5. HARMONOGRAM ZAWODÓW 
10:00 Ceremonia otwarcia zawodów 

10:05 Bieg przełajowy 0.634 km, chłopaki i dziewczyny 

10:20 Bieg przełajowy 2.454 km, mężczyźni i kobiety 

11:05 Bieg przełajowy 6.135 km, kobiety 
11:10 Wręczenie nagród zwycięzcom biegu na dystansie 2.454 km, mężczyźni i kobiety 

12:05 Bieg przełajowy 9.816 km, mężczyźni 

12:10 Wręczenie nagród zwycięzcom biegu na dystansie 6.135 km, kobiety 

13:30 Sztafeta 3×1.227 km 

13:35 Wręczenie nagród zwycięzcom biegu na dystansie 9.816 km, mężczyźni 



13:50 Wręczenie nagród zwycięzcom sztafety 3×1.227 km 

14:00 Loteria i ceremonia zamknięcia zawodów 

6. REJESTRACJA I WYDANIE PAKIETÓW STARTOWYCH 
29 sierpnia od 10:00 do 19:00 – wydanie pakietów na stadionie МДЮСШ-1 (Miejska Szkoła 

Sportowa dla Dzieci i Młodzieży nr 1), lokalizacja: Centralny Park Miejski Winnicy, m. Winnica. 

30 sierpnia od 08:00 do 10:00 – wydanie pakietów w strefie rejestracji i TIC (Centrum Informacji 
Turystycznej), lokalizacja: osiedle typu miejskiego Stryżawka. 

7. AKREDYTACJA 
Każda osoba, biorąca udział w zawodach otrzyma osobistą kartę akredytacyjną. 

Karty akredytacyjne są podzielone na następujące poziomy dostępu: 

• Uczestnik (sportowiec/trener) 

• Przedstawiciel mediów 

• Sędzia zawodów/Przedstawiciel organizatora 

• VIP 

7.1 Strata karty akredytacyjnej 

W przypadku, jeżeli ktokolwiek zgubi kartę akredytacyjną, należy zwrócić się do TIC 

zawodów, aby odzyskać dostęp do stref. 

8. TRANSPORT 
Informacje o dodatkowym transferze zostaną podane w osobistym liście do zarejestrowanych 

uczestników, a także na oficjalnej stronie internetowej wyścigów. 

9. ZAWODY 

9.1 Trasa zawodów 

 



9.2 Strefa rejestracji i TIC (Centrum Informacji Turystycznej) 

Strefa rejestracji i TIC znajdować się będą na centralnej polanie naprzeciwko wejścia. 

Harmonogram czasu pracy TIC dla opracowania wniosków: 

30.08.2020 r. od 08:00 do 14:00 

Uczestnicy, trenerzy mają prawo zwrócić się do TIC w następujących celach: 

• konsultacja, dotycząca pytań przeprowadzenia zawodów;

• rejestracja i otrzymanie pakietu startowego;

• otrzymanie wydrukowanych oficjalnych protokołów zawodów;

• otrzymanie wydruku dyplomu, potwierdzającego uczestnictwo w zawodach;

• pomóc, dotycząca poszukiwania zagubionych rzeczy;

• złożenie zaprzeczeń;

• napisanie opinii lub skargi do organizatorów;

• otrzymanie odpowiedzi na wszystkie inne pytania i oficjalne zapytania.

9.3 Strefa rozgrzewki 

Strefa rozgrzewki będzie znajdować się na terytorium muzeum. Trasa zawodów jest otwarta w 

celu przeprowadzenia rozgrzewki w dniu 29.08.2020 r. od 14.00 do 17.00 i w dniu 30.08.2020 

r. od 08:00 do 10:00 (w przypadku posiadania karty akredytacyjnej).

9.4 Narada techniczna 
Narada techniczna odbędzie się w dniu 29      sierpnia o godzinie 17:00 w miejscu 

przeprowadzenia zawodów (osiedle typu miejskiego Stryżawka). 

9.5 Numery startowe 

Numery startowe zostaną wydane wraz z pakietem rejestracyjnym. Zgodnie z zasadami World 
Athletics numer startowy nie powinien być obcięty, wygięty czy urwany. Nieprzestrzeganie 

tej zasady może skutkować dyskwalifikacją. Wszyscy sportowcy otrzymają jeden numer 

startowy z chipem. Członkowie drużyny sztafetowej otrzymają 3 numery bez chipa. W celu 

ustalenia wyniku, na okres trwania zawodów zostanie wydana pałeczka sztafetowa z chipem. 

9.6 Odzież sportowa 

Odzież sportowca musi odpowiadać Zasadzie World Athletics 143.1. Zaleca się, aby kolor 

odzieży z przodu był taki sam, jak kolor z tyłu. Reklamy, umieszczone na odzieży, muszą być 

zgodne z zasadami i regulaminem World Athletics. Nieprzestrzeganie tej zasady może 

skutkować dyskwalifikacją. 

9.7 Procedury Call Room 

Strefa zbiórki uczestników w celu rejestracji przed początkiem biegu znajdować się będzie w 

strefie startowej. 

Nazwa zawodów Początek 

rejestracji 

Koniec rejestracji Start 

Bieg przełajowy 0.634 km, 
chłopaki i dziewczyny 

9:30 10:00 10:05 

Bieg przełajowy 2.454 km, 

mężczyźni i kobiety 
9:45 10:15 10:20 

Bieg przełajowy 6.135 km, 

kobiety 
10:30 11:00 11:05 

Bieg przełajowy 9.816 km, 

mężczyźni 
11:30 12:00 12:05 

Sztafeta 3×1.227 km 12:55 13:25 13:30 



9.8 Wyniki zawodów 

Wyniki zawodów są rejestrowane za pomocą elektronicznego systemu transponderów. 

Oficjalnym jest czas od momentu sygnału (gun time). Wyniki są publikowane online na stronie 

internetowej www.iks.org.ua. 

9.9 Ustalenie osobistego i drużynowego zwycięstwa 

Osobiste i drużynowe zwycięstwo ustala się zgodnie z Regulaminem World Athletics. 

9.10 Ceremonia wręczania nagród 

Ceremonia wręczania nagród odbędzie się w oddzielnej strefie na centralnej polanie 

naprzeciwko wejścia. Odzież sportowców powinna być zgodna z Zasadami i Regulaminem 

World Athletics. Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować dyskwalifikacją. Zawodnicy, 
którzy nie pojawią się na ceremonię wręczania nagród, zostaną zdyskwalifikowani zgodnie z 

Regulaminem World Athletics. 

9.11 Zaprzeczenia 

Zaprzeczenia są rozpatrywane zgodnie z Regulaminem World Athletics. 

http://www.iks.org.ua/

