
 

 

 

 

 

 

КЕРІВНИЦТВО УЧАСНИКА 

IKS RACE DRUZHBY NARODIV 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 серпня 2021 р. 

Вінниця, Вінницької області



Зміст 
1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ............................................................................................................. 3 

1.1 Організатори ....................................................................................................................................... 3 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ..................................................................................................................... 3 

2.1 Інформація про Україну .................................................................................................................... 3 

2.2 Інформація про Вінницю................................................................................................................... 3 

2.3 Інформація про парк Дружби Народів ........................................................................................... 3 

3. ПОДОРОЖ ДО ВІННИЦІ ....................................................................................................................... 4 

3.1 Офіційна інформація про аеропорт, залізничну та автобусну станції Вінниця .......................... 4 

3.2 Прибуття автомобільним транспортом .......................................................................................... 4 

4. УЧАСНИКИ І ПРОГРАМА ..................................................................................................................... 4 

4.1 Програма ............................................................................................................................................. 4 

4.2 Заявки та учасники ........................................................................................................................... 4 

4.3 Страхування ...................................................................................................................................... 5 

4.4 Медичні послуги ............................................................................................................................... 5 

5. РОЗКЛАД ЗМАГАНЬ ............................................................................................................................. 5 

6. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВИДАЧА СТАРТОВИХ ПАКЕТІВ ............................................................................ 5 

7. АКРЕДИТАЦІЯ ........................................................................................................................................ 5 

7.1. Втрата акредитаційної картки ......................................................................................................... 5 

8. ТРАНСПОРТУВАННЯ ............................................................................................................................ 5 

9. ЗМАГАННЯ .............................................................................................................................................. 6 

9.1 Траса змагань...................................................................................................................................... 6 

9.2 Зона реєстрації та TIC ...................................................................................................................... 6 

9.3 Зона розминки ................................................................................................................................... 6 

9.4 Технічна нарада ................................................................................................................................ 6 

9.5 Стартові номери ................................................................................................................................ 6 

9.6 Одяг спортсменів .............................................................................................................................. 6 

9.7 Процедури Call Room ....................................................................................................................... 7 

9.8 Результати змагань ............................................................................................................................ 7 

9.9 Визначення особистої та командної першості ............................................................................... 7 

9.10 Церемонії нагородження ................................................................................................................ 7 

9.11 Протести ............................................................................................................................................ 7 

 

 



1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 

1.1 Організатори 

Федерація легкої атлетики Вінницької області (надалі ФЛАВО) є добровільним, 

самостійним, неприбутковим та самоврядним об’єднанням громадян України, яке створене 

з метою сприяння розвитку легкої атлетики на території Вінницької області. 

Компанія IKS® з 2018 року займається обслуговуванням та технічним супроводом 
спортивних заходів та змагань, з 2020 р. започаткувала серію пробігів IKS Race для 

популяризації легкої атлетики в Україні. 

 

Президент ФЛАВО   Олена Бех 

Директор компанії IKS®   Іван Качківський 

 

Контактний email:  race@iks.org.ua 

Контактний телефон:   +38 (096) 720 74 98 (Viber, Telegram) 

 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

2.1 Інформація про Україну 

Україна – держава, розташована в Східній та Центральній Європі, у південно-західній 

частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Межує з Білоруссю на 

півночі, Польщею, Словаччиною та Угорщиною — на заході, Румунією та Молдовою — на 

південному заході, Росією на сході і північному сході. На півдні і південному сході 

омивається Чорним і Азовським морями. 

2.2 Інформація про Вінницю 

Вінниця — місто на берегах Південного Бугу, адміністративний центр Вінницької області, 

Вінницького району, значний історичний осередок східного Поділля, сучасний 

економічний і культурний центр держави. Станом на 2019 рік населення становить 369,8 
тис. осіб. 

2.3 Інформація про парк Дружби Народів 

Парк Дружби народів — міський парк у Вінниці, розташований на південній околиці 

житлового масиву Вишенька. Північна частина обмежується вул. Андрія Первозваного та К. 
Василенка, а південна переходить у зелену зону відпочинку вздовж озера, що створена на 

річці Вишенька. 

Парк «Дружби народів» закладений у 1972 році на честь 50-річчя утворення СРСР. 

Виділяється типовими для широколистянолісової смуги та лісостепу деревно-

чагарниковими видами. 
Паркову рослинність складають різновиди дубів, кленів, липи, берези, осики, тополів, верб, 

каштана, горіха, ялини, сосни, модрини, ялиці. Вищі деревні яруси складають горобина, 

калина, бузок, черемха, глід, кизил, черешня, яблуня, груша та багато трав'яного покриву 

— деревій, ромашка, королиця, звіробій, суниця тощо. Насадження чергуються з 

галявинами, багатими розкішним лучно-злаковим різнотрав'ям. Загальна площа парку 
складає 45 га і має у своєму складі упорядковані алеї, а також дендрарій. Останній займає 

площу 8 га. Численні алеї сформовані дубом звичайним, липою, кленом, березою, 

горобинами. Своєрідним продовженням бульвару Космонавтів є центральна алея парку. 



Вона була закладена у 1981 році. Парк наділений зручною стежковою мережею, 

спортивними майданчиками, місцями тихого відпочинку. 

3. ПОДОРОЖ ДО ВІННИЦІ 

3.1 Офіційна інформація про аеропорт, залізничну та автобусну станції Вінниця 

Аеропорт «Вінниця» (Гавришівка) (IATA: VIN, ICAO: UKWW) — український міжнародний 
аеропорт, розташований за 7,5 км на схід від залізничної станції Вінниці та за 10 км від 

центру міста. 

Автомобілем проїзд до аеропорту здійснюється по автодорозі — відгалуженню від 

Немирівського шосе (є з'їзд з цієї дороги на об'їзну дорогу). 

Курсує міський пасажирський автобус № 33. Автобус курсує тільки під прибуття та 
відправлення конкретних рейсів, вартість проїзду вища, ніж по місту. 

Відстань аеропорту від звичайного міського транспорту — 3 км. 

http://airvinnytsia.com 

Залізнична станція Вінниця знаходиться на площі Привокзальній, 1, з якої цілодобово 

курсує міський транспорт. 
Центральний автовокзал Вінниця знаходиться на вулиці Київській, 8. 

Західний автовокзал Вінниця знаходиться на Хмельницькому шосе, 107. 

 

 

3.2 Прибуття автомобільним транспортом 

Координати місця – 49.21802953478631, 28.420304298044304. 

Адреса – Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Андрія Первозваного - проспект. 

Космонавтів. 

4. УЧАСНИКИ І ПРОГРАМА 

4.1 Програма 

Категорії учасників та дистанції: 

Чоловіки та жінки, старші 14 років   2.064 км 

Чоловіки та жінки, старші 18 років   8.256 км 

Естафета чоловіки та жінки, старші 14 років  3x1.032 км 

4.2 Заявки та учасники 

Попередня реєстрація проводиться на офіційному сайті змагання: race2021.iks.org.ua 

Також можна зареєструватися в день змагань, до відкриття, у Technical Information Center 

(надалі TIC). 

Для участі в змаганні необхідно в день приїзду надати у TIC наступні документи: 

o документ, що посвідчує особу (для підтвердження прізвища, імені та віку); 

o підписаний виняток особистої відповідальності; 

o підписану згоду на обробку персональних даних; 

o письмову згоду батьків на участь (для неповнолітніх спортсменів); 

o дійсне посвідчення, що надає право безкоштовної реєстрації (посвідчення 

учасника-ветерана АТО, ООС, особи з інвалідністю тощо). 

Рекомендовані, але не обов’язкові документи: 

o медична довідка; 

o страховий поліс на термін проведення змагань. 



4.3 Страхування 

Учасники несуть особисту відповідальність за страхування власного життя. Покриття 

ризиків, пов’язаних із захворюванням або травмуванням під час подорожі до місця 

проведення заходу та під час самого заходу несуть самі учасники або їх страхові компанії. 

Будь ласка, вживайте необхідних заходів для попередження настання страхових випадків. 

4.4 Медичні послуги 

За необхідності під час забігу надаватимуться медичні послуги відповідно до медичних 

регламентів World Athletics. Спортсменам необхідно проконсультуватися з медичною 

службою та уважно слідувати вказівкам медичних працівників у разі травми та/або 

захворювання. У надзвичайних ситуаціях потрібно терміново звернутися до представників 
Організатора. 

5. РОЗКЛАД ЗМАГАНЬ 
09:00 Відкриття змагань 

09:05 Крос 2.064 км чоловіки та жінки 

09:35 Крос 8.256 км чоловіки та жінки 

09:40 Нагородження переможців 2.064 км чоловіків та жінок 
10:45 Естафета 3 x 1.032 км 

11:15 Нагородження переможців 8.256 км чоловіків та жінок 

11:25 Нагородження переможців естафети 3 x 1.032 км 

11:30 Розіграш призів та закриття змагань 

6. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВИДАЧА СТАРТОВИХ ПАКЕТІВ 
29 серпня з 07:00 до 8:30 - видача пакетів у зоні реєстрації та TIC, парк Дружби Народів 

7. АКРЕДИТАЦІЯ 
Кожна особа, залучена до участі та проведення змагань, отримає особисту картку для 

акредитації.  

Картки акредитації розділені на наступні рівні доступу:  

D) Учасник (спортсмен/тренер) 
C) Представник засобів масової інформації 

B) Суддя змагання/Представник організатора 

A) VIP 

 

7.1. Втрата акредитаційної картки 

При втраті акредитаційної картки необхідно звернутись в TIC змагань для відновлення 

допуску у зони. 

8. ТРАНСПОРТУВАННЯ 
Трансфер до місця змагань не передбачено. 



9. ЗМАГАННЯ 

9.1 Траса змагань 

 

9.2 Зона реєстрації та TIC 

Зона реєстрації та TIC будуть знаходитись на центральній алеї парку. 

Графік роботи TIC для обробки запитів: 
29.08.2021 р. з 07:00 до 11:30 

Учасники, тренери мають право звернутись в TIC для: 

• отримання консультації щодо проведення змагань; 

• реєстрації та отримання стартового пакету; 

• отримання роздруківки офіційних протоколів змагань; 

• отримання роздруківки диплома змагань (якщо передбачено); 

• отримання допомоги у пошуку загублених речей; 

• подання протесту; 

• написання відгуку чи скарги до організаторів; 

• отримання відповіді на всі інші запитання та офіційні запити. 

9.3 Зона розминки 

Зона розминки буде знаходитись на території парку. Траса змагань відкрита для 

проведення розминки 29.08.2021 з 07:00 до 09:00 (за наявності акредитаційної картки). 

9.4 Технічна нарада 

Технічна нарада відбудеться 28 серпня о 19:00 на місці проведення змагань. 

9.5 Стартові номери 

Стартові номери будуть видані разом з пакетом реєстрації. Стартовий номер згідно правил 
World Athletics не повинен бути обрізаний, зігнутий, чи обірваний. Відмова виконувати 

дане правило може мати наслідки дискваліфікації. Всі спортсмени отримають один 

стартовий номер з чіпом. Учасники естафетних команд отримають 3 номера без чіпу. Для 

фіксації результату буде видано естафетну паличку з чіпом на період проведення змагань. 

9.6 Одяг спортсменів 

Одяг спортсменів має відповідати Правилу World Athletics 143.1. Рекомендується, щоб 

колір уніформи спереду співпадав з кольором ззаду. Реклама на одягу має відповідати 



правилам та регламентам World Athletics. Відмова виконувати дане правило може мати 

наслідки дискваліфікації. 

9.7 Процедури Call Room 

Зона збору учасників для реєстрації перед забігом буде знаходитись в районі старту. 

Дисципліна Початок 
реєстрації 

Завершення 
реєстрації 

Старт 

Крос 2.064 км чоловіки та жінки 8:40 09:00 09:05 

Крос 8.256 км чоловіки та жінки 09:10 09:30 09:35 

Естафета 3 x 1.227 км 10:20 10:40 10:45 

9.8 Результати змагань 

Результати змагань фіксуються за допомогою електронної транспондерної системи. 

Офіційним вважається час з моменту пострілу (gun time). Результати публікуються онлайн 

на веб сайті www.iks.org.ua.  

9.9 Визначення особистої та командної першості 

Особиста та командна першість визначається згідно з Правилами World Athletics. 

9.10 Церемонії нагородження 

Церемонія нагородження відбудеться у окремій зоні на центральній галявині напроти 
входу. Одяг спортсменів має відповідати правилам та регламентам World Athletics. Відмова 

виконувати дане правило може мати наслідки дискваліфікації. Спортсмени, які не з’явились 

на нагородження, будуть дискваліфіковані згідно Правил World Athletics. 

9.11 Протести 

Протести подаються у TIC. Протести розглядаються згідно Правил World Athletics. 


