
                                                         

 

 

                                                                
 

 

 

  

       



РЕГЛАМЕНТ 

проведення міжнародного  

ЕКОМАРАФОНУ «Світанок Світязя-2019»  

з нагоди «Європейських днів Добросусідства-2019» 

«ЕСОMARATНON SUNRISE SVITIAZ» 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

• Змагання відбудуться задля подальшого розвитку легкої атлетики у державі і залучення 

населення, першочергово - учнівської молоді,  до регулярних занять легкою атлетикою 

та біатлоном; 

• Пропаганда здорового і активного  способу життя  серед населення України;  

• Зберегти природу Шацьких озер та Волинського Полісся.  

 «Відпочивай активно і збережи екосистему»!     
• ЕКОМАРАФОН «СВІТАНОК СВІТЯЗЯ» – це спільна ініціатива федерації біатлону 

Волині, федерації легкої атлетики Волинської області, федерації України з поліатлону, 

Волинського обласного відділення Національного Олімпійського комітету України, 

Шацького національного природного парку, Спортивного Клубу «Ковель», OTK 

«Rzeźnik» (товариства  жертв тренера Кляуса «Резун») та Chelmbiega «Хелмбігає»  у 

співпраці з адміністрацією Шацького району (Україна) та гміни Воля-Ухруська, 

Володавського повіту (Польща) в рамках «Європейських Днів Добросусідства», що 

мають на меті показати усю красу Полісся;  

• Ознайомлення з Поліссям та відкритими кордонами; 

• Популяризація та пропаганда масових пробігів та занять легкою атлетикою як 

найпростіших форм і найдешевших засобів запобігання хворобам людини та уникнення 

залежності від шкідливих звичок серед населення міста, області, країни; 

• Створення дружніх стосунків та міжнародної  співпраці; 

• Виховання олімпійської ідеї; 

• Популяризації краси природи Шацького національного парку. 

  

2. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ 

Змагання проводяться асфальтованою дорогою повз лісів Шацького національного 

природного парку та найглибшого озера України - Світязь!  

 

День приїзду: 9 серпня 2019 року. 

Початок змагання: під час «сходу сонця на озері Світязь» 10 серпня о 6:00 годині.  

 

Старти і фініші забігів відбуватимуться навпроти наметового містечка «Незабутка», 

поблизу автобусної зупинки с. Підманове, що знаходиться на дорозі з с. Світязь в напрямку 

до с. Пульмо перед пансіонатом «Шацькі Озера». Маршрут траси пробігів за даним 

посиланням 

https://www.google.com.ua/maps/dir/51.4717516,23.819377/51.5174404,23.7867184/@51.50440

63,23.7393399,11644m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0?hl=uk  

 

3. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ 

• Загальне керівництво підготовки  і проведення змагання здійснюється федерацією 

біатлону Волині, Шацьким національним природним парком, Волинським обласним 

відділенням Національного Олімпійського комітету України, Шацькою районною 

радою, федерацією легкої атлетики Волинської області, федерацією України з 

поліатлону, громадською організацією «Спортивний клуб «Ковель» та вищим 

державним навчальним закладом  «Шацький лісовий коледж ім. В.В. Сулька»; 

https://www.google.com.ua/maps/dir/51.4717516,23.819377/51.5174404,23.7867184/@51.5044063,23.7393399,11644m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0?hl=uk
https://www.google.com.ua/maps/dir/51.4717516,23.819377/51.5174404,23.7867184/@51.5044063,23.7393399,11644m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0?hl=uk


• Безпосереднє проведення змагання здійснює Федерація біатлону Волині, орган 

виконавчої влади у галузі фізичної культури та спорту Волинської області, федерація 

легкої атлетики Волинської області; федерація України з поліатлону, OTK „Rzeźnik” 

(товариство  жертв тренера Кляуса «Резун») і Chelmbiega (Хелм бігає) у співпраці з 

адміністрацією Шацького району (Україна) та гміни Воля-Ухруська, Володавського 

повіту (Польща), КЗ ВОЦЕМДМК, Шацьке відділення поліції Любомльського відділу 

поліції ГУНП у Волинській області, Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Любомльського і Шацького районів, Шацький районний сектор У ДСНС України у 

Волинській області.  

• Вищезазначені організації виконують підготовчу роботу з організації та проведення 

змагання, прийому та розміщення учасників, ведуть розрахунки з витрат пов’язаних з 

проведенням змагання, забезпечують поточні потреби учасників та офіційних осіб 

змагання. 

4. УЧАСНИКИ ПРОБІГУ 

• Змагання відбуваються згідно правил ІААФ. До участі у змаганнях допускаються 

спортсмени з різних куточків України.  

• У змаганнях із особистої першості, згідно з Конституцією ІААФ,  можуть брати участь 

спортсмени-іноземці на загальних умовах. 

• Для участі у змаганнях необхідно мати довідку медичної установи або заявку на участь у 

змаганнях, завірену лікарем. 

• Відповідальність за стан здоров’я учасників змагання несуть медичні установи за місцем 

проживання, які дали письмовий дозвіл (медичну довідку) спортсменам для участі у 

змаганнях з відповідно зазначеними дистанціями (півмарафон, марафон). Кожен 

спортсмен та учасник пробігів стартує на власну відповідальність за свій стан здоров’я 

та життя на момент участі в змагання, засвідчуючи це підписом в картці учасника 

згодою про участь. Діти стартують на відповідальність батьків (опікунів) за стан 

здоров’я та життя дитини, що затверджується їхнім підписом про згоду на участь у 

пробігові (підпис ставиться на картці учасника або на письмовій згоді).  

• Чисельний склад команд необмежений. 

• Протести розглядаються відповідно до Правил ІААФ. 

• Для участі у змаганнях запрошуються юнаки та дівчата 2012 року народження і старші 

спортсмени міст України та інших держав. Зокрема, до участі у марафоні та півмарафоні  

будуть допущені спортсмени, яким на день змагання виповнилось 18 років і більше. До 

пробігу на дистанції 5 км (чоловіки і жінки) - спортсмени, яким на день змагання 

виповнилось 14 років. Спортсмени меншого віку повинні мати письмову згоду батьків на 

участь у головних пробігах.  

• До участі в перегонах на лижеролерах, марафоні та півмарафоні допускатимуться особи  

яким на день змагання виповнилось 14 років і більше за згодою федерації України з 

поліатлону. 

• Кожен спортсмен та учасник пробігів та перегонів стартує на власну відповідальність, 

засвідчуючи це підписом в картці учасника та подаючи медичну довідку про дозвіл на 

участь у спортивних змаганнях, або страховий поліс. 

 

5. ПРОГРАМА ЗМАГАННЯ 09-10 серпня 2019 року 

09 серпня 2019 року 

8.00 – естафетний заїзд лижеролерів в рамках Кубку України. 

11.00 – 22.00  год. робота секретаріату змагання на території наметового містечка 

«Незабутка»; 

10.00 – 20.00 год. в рамках «Європейських днів добросусідства», під час яких (8-11 

серпня) існує можливість перетину польсько-українського кордону понтонним мостом 

через Західний Буг поблизу с. Збереже в Польщі і с. Адамчуки в Україні; 



19.00 - «Пробіг Полісся» на дистанції 5 км – польсько-український транскордонний 

пробіг». Пробіг розпочнеться стартом в Польщі, поблизу переправи в с. Збереже, далі 

понтонним мостом до України і польовими дорогами в напрямку с. Адамчуки і знову в 

напрямку до с. Збереже. Старт знаходиться на польській стороні, а фініш на українській 

стороні за 100 метрів від кордону. 

19.30 – Відвезення автобусами спортсменів, які братимуть участь в «Пробігу Полісся» та 

учасників марафону, які пішки перетинатимуть кордон для реєстрації в секретаріаті з с. 

Адамчуки до секретаріату марафону в с. Світязь. 

 

10 серпня 2019 року       

      05.30 – Загальна розминка для всіх бажаючих; 

      05.50 – відкриття стартових коридорів; 

      06.00 –  старт: Екомарафону «Світанок Світязя»      - 42,195 км 

                                Екопівмарафону «Світанок Світязя» - 21 км 

                                «Екоестафети»10,5 км х 3 + 10,695 км - 42,195 км 

Ліміт часу на подолання дистанції - 6 год.; 

06.20 – «ЕKО–RUN»  біг на дистанції 5 км; 

 

10.00 –  Кубок України з перегонів на лижеролерах  на марафонській дистанції 

чоловіки 42,195 км три категорії:  

Класика - чорна резина, вільний стиль - чорна резина, вільний стиль - без обмежень 

та півмарафон 21 км: чоловіки, жінки; 

11.50 - 12.00 – зустріч останнього учасника Екомарафону «Світанок Світязя» 42,195 км 

       13.00 – нагородження переможців у всіх номінаціях та категоріях Екомарафону 

«Світанок Світязя». 

13.30 – розіграш цінних призів серед учасників пробігів, а також розіграш призів і 

серед вболівальників! 

14.00 – безкоштовні обіди для учасників пробігів від м’ясного партнера «Забіяка»  

Програма пробігів по воді «NESTER-HOUSE ЕСО WATER RUN» 

       15.00 –  дитячий пробіг по воді 100 м.  дівчата   2009 -2010; 2011-2012 р. н.; 

       15.20 –  дитячий пробіг по воді 100 м. юнаки  2009 -2010; 2011-2012 р. н.; 

       15.40 –  дитячий пробіг по воді 100 м. - дівчата 2004-2006; 2007 – 2008 р. н.; 

       16.00 –  дитячий пробіг по воді 100 м. юнаки 2004-2006; 2007 – 2008 р. н.; 

       16.20 – Естафета «NESTER-HOUSE ЕСО WATER RUN» «Тато, Мама, Я»  

       3х100 м. Вік дітей 2009 – 2012 р. н. 

16.40 -17.40 - вдруге в Україні Екопробіг по Воді «NESTER-HOUSE ЕСО WATER 

RUN»  400 м, змагання проходитимуть з попередніми забігами та з фінальним забігом 

для учасників старше 16 років;  

18.00 – фінальний забіг «NESTER-HOUSE ЕСО WATER RUN» 400 м 

       18.10 – нагородження  переможців та призерів дитячих пробігів по воді 

        «NESTER-HOUSE ЕСО WATER RUN» 100 м та  

        «NESTER-HOUSE ЕСО WATER RUN» 400 м 

        18.20 – розіграш цінних призів серед учасників пробігів по воді, а також  

        розіграш призів і серед вболівальників! 

        18.00 -22.00 – Святкова дискотека на пляжі Екомарафону «Світанок Світязя»! 

 

6. НАГОРОДЖЕННЯ 

• чоловіки та жінки у загальній класифікації Екомарафону «Світанок Світязя» 42,195 км 

 – отримують фінансові, або речові нагороди, або сертифікати на поселення в готелях 

Шацького р-ну за 1- 6 місце;  



• чоловіки та жінки в загальній класифікації Екопівмарафону «Світанок Світязя» 21 км – 

отримують фінансові, або речові нагороди, або сертифікати на поселення в готелях 

Шацького р-ну за 1-3 місце;  

• «Екоестафета» - отримують фінансові, або речові нагороди, або сертифікати на 

поселення в готелях Шацького р-ну за 1-3 місце; 

• чоловіки та жінки в загальній класифікації «ЕCО RUN»  біг на дистанції 5 км – 

отримують фінансові, або речові нагороди за 1-3 місце;  

• перегони на лижеролерах марафон чоловіки 42 км три категорії: Класика - чорна 

резина, вільний стиль - чорна резина, вільний стиль - без обмежень та півмарафон 

чоловіки і жінки отримують фінансові, або речові нагороди, або сертифікати на 

поселення в готелях Шацького р-ну за зайняте 1-3 місце;  

• остаточні призи для нагородження будуть оприлюднені на сайті пробігу до 5 серпня 2019; 

• учасники головних забігів після подолання дистанції 42,195 км,  21 км  та 5 км отримують: 

диплом за участь, медаль фінішера, можливо теніску. (Для бажаючих отримати теніску 

пробігу просимо зареєструвати в додаток - теніску на сайті: https://athletic-events.com/) та 

право брати участь в розіграші цінних подарунків серед усіх учасників змагання; 

• найстарша учасниця та найстарший учасник, які закінчать дистанцію головного забігу, 

отримують фінансові або речові нагороди; 

• учасники дитячих та дорослих пробігів «NESTER-HOUSE ЕСО WATER RUN» 

отримують: диплом за участь, напої, солодощі, цінні призи за зайняте 1-3 місце, а також 

право брати участь в розіграші цінних подарунків серед усіх учасників змагання. Ліміт 

учасників в дитячих пробігах по воді 150 чол. Ліміт дорослих учасників 150 чол. 

 

 

7. ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ 

 

Відповідальність за витрати щодо матеріального забезпечення спортивного заходу несуть: 

  

• Федерація біатлону Волині, Шацький національний природний парк; 

• Громадська організація «Спортивний клуб «Ковель», Волинське обласне відділення 

Національного Олімпійського комітету України, Шацької державної районної 

адміністрації, ФЛА Волині, Волинського обласного відділу у справах сім'ї молоді та 

спорту облдержадміністрації; 

• Витрати пов’язані з проїздом, розміщенням та харчуванням за рахунок відряджуючих 

організацій та за власний рахунок;  

• Положення про змагання є офіційним запрошенням відповідним спортивним організаціям 

для участі у змаганнях. 

 

8. Термін та умови подання заявок 

 

Для реєстрації в головному пробігу в секретаріаті необхідно мати:  

• документ, що засвідчує особу;  

• медичну довідку про допуск до змагання, страхування та роздрукований виняток 

особистої відповідальності за участь у пробігу з підтвердженням реєстрації; 

• Заповнений квиток для розіграшу призів; 

• отримати стартовий пакет учасника пробігів, або естафети (4 стартових пакети на 

команду). 

• До стартового пакета входять: 

✓ Стартовий номер 

✓ Чіп учасника 

✓ Можливість користування камерою схову 

✓ Пункти харчування та гідратації 

✓ Карта маршруту та гід учасника 

https://athletic-events.com/


✓ Музична підтримка на трасі 

✓ Участь в розіграші призів 

✓ Спеціальні пропозиції від партнерів  

✓ Медаль фінішера після фінішу 

✓ Диплом учасника після фінішу. 

 

• Попередня Інтернет-реєстрація за посиланнями:            

• https://athletic-events.com/  

• Ліміт учасників марафону - 500 учасників, 21 км – 400 учасників; 5 км – 300 

учасників; перегони на лижеролерах 42 км та 21 км – 200 учасників; 

• Учасникам пільгових категорій, передбачається повернення частини коштів 

стартового внеску незалежно від дати електронної реєстрації,  але при попередній 

реєстрації та надсилання фото посвідчення УБД, пенсійного посвідчення та свідоцтва 

про народження, або інформування в телефонній розмові Макарчук Анастасії 

(Контактний телефон (095)220-60-28,  E-mail: ekomarathon@gmail.com). 

• В секретаріаті змагань 9 серпня 2019 року учасники пільгових категорій зможуть 

отримати разом з стартовим внеском наступні кошти за участь у змаганнях: 

Учасники бойових дій, АТО, люди з інвалідністю - отримають по 350 грн.  

Учасники вікових категорій: 18 – та 60 + отримають по 100 грн. 

• Вартість реєстрації на головні пробіги: 

З 14.06.2019 до 15.07.2019 - стартовий внесок в розмірі 350 грн,  

З 16.07.2019 до 31.07.2019 - стартовий внесок в розмірі 450 грн,  

З 01.08.2019 до 07.08.2019 – стартовий внесок в розмірі 500 грн,  

У секретаріаті пробігу 09.08.2019 – стартовий внесок в розмірі – 600 грн. 

• Реєстрація для участі в естафеті «Еко-Естафета» 

10,5 км + 10,695 км + 10,5 км +10,5 км = 42,195 км 

З 14.06.2019 до 15.07.2019 - стартовий внесок в розмірі 1200 грн,  

З 16.07.2019 до 31.07.2019 - стартовий внесок в розмірі 1400 грн,  

З 01.06.2019 до 07.08.2019 – стартовий внесок в розмірі 1600 грн,  

У секретаріаті пробігу 09.08.2018 – стартовий внесок в розмірі – 2000 грн. 

 

• 7 серпня закривається електронна реєстрація, або при закінченні лімітів учасників.   
 

• Стартові внески після оплати не повертаються! 

 

Вдруге «Перший в Україні Екопробіг по воді «NESTER-HOUSE ЕСО WATER 

RUN» 400 м 

 

Стартовий пакет Екопробігу по воді: 

• Стартовий номер 

• Можливість користування камерою схову 

• Карта маршруту та гід учасника 

• Музична підтримка на трасі 

• Участь в розіграші призів 

• Спеціальні пропозиції від партнерів 

• Диплом учасника після фінішу 

 

https://athletic-events.com/
mailto:ekomarathon@gmail.com


• Реєстрація на участь в дитячих пробігах проводитиметься безкоштовно у 

секретаріаті змагання 09 серпня в робочий час секретаріату з 10.00 год. до 19.00 год; 

 

• 10 серпня у день змагання реєстрація проводитиметься виключно для дітей та для 

реєстрації учасників на пробіг по воді з 8.00 до 15.00 год;  

 

• Отримати нагрудний номер дитячих пробігів можливо після здачі в секретаріат заповненої 

картки учасника та квитка для розіграшу призів з підписом батьків про згоду на участь в 

пробігу, або письмову згоду батьків, а також медичної довідки про допуск до змагань,  

страховку; 

• При неправильному заповненні заявки через помилку учасника, організатор звільняється 

від відповідальності та можливих наслідків; 

• Отримання стартового номеру змагання рівнозначне з прийняттям та визнанням  

регламенту змагання, згодою на опрацювання особистих даних і використання 

зображення учасника для потреб організатора пробігу. 

 

9. Підсумкові протоколи та звіт про змагання 

Підсумкові протоколи змагання та он-лайн результатів можна буде переглянути на сайті 

http://kovelsport.com.ua/svitanok-svitiazia-2019/  

10. Безпека та підготовка місць проведення заходу 

• Безпека та підготовка місць проведення  змагання  здійснюється згідно з міжнародними 

правилами ІААФ. 

• Організатори змагання забезпечують обслуговування змагання працівниками КЗ 

ВОЦЕМДМК, Шацьке відділення поліції Любомльського відділу поліції ГУНП у 

Волинській області, Центр первинної медико-санітарної допомоги Любомльського і 

Шацького районів, Шацький районний сектор У ДСНС України у Волинській області. .          

11.Контакти організаторів змагань: 

• Координатори оргкомітету марафону: Сергій Панасюк, Микола Поліщук 

E-mail: ekomarathon@gmail.com  

Додаткова інформація для професійних спортсменів E-mail:  maraton_kovel@ukr.net; 

• Секретарі  пробігів:  

Детальна інформація - Макарчук Анастасія + 38-095-220-60-28,   

Гаврильчак Катерина +38-093-400-50-89 

E-mail: ekomarathon@gmail.com 

• Керівник траси головних пробігів – Недільський Павло тел. +38-068-232-75-94 

ligerad@ukr.net; 

• Прес-секретар Екомарафону (фахівець зі зв’язків з ЗМІ): Махновська Вікторія 

+38 067 459 41 90, E-mail: makhnovskapress@gmail.com  

 

Організатор залишає за собою право кінцевої інтерпретації положення. 

Дане положення є офіційним запрошенням на змагання. 
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