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Регламент Run Ukraine Running League 2017 

 

1. Період проведення Run Ukraine Running League 2017: 
09.04.2017 – 06.11.2017 

2. Мета проведення Run Ukraine Running League 2017: 
• створення єдиного рейтингу серед спортсменів-аматорів в Україні. 

• розвиток масового спорту; 

• популяризація та пропаганда здорового способу життя; 

• інтеграція в Україні бігового марафонського руху; 

• інформування, плекання та мотивування української аудиторії, допомоги в досягненні 

нею особистих і спортивних цілей, стимулювання росту спортивних досягнень у широких 

масах населення України. 

3. Організатори, патронат 
Організатором Змагання виступає громадська організація «Бігова Україна». 

Під патронатом: 

• Федерації легкої атлетики м. Київ; 

• Федерації легкої атлетики Дніпропетровської області; 

• Федерації легкої атлетики Одеської області; 

• Федерації легкої атлетики Львівської області; 

• Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту (КМДА) 

Організатор формує оргкомітет з числа своїх штатних співробітників, а також із залученням 

вузькопрофільних фахівців з різних видів спорту. 

4. Базові правила проведення Run Ukraine Running League 2017 

4.1 До Run Ukraine Running League входять наступні бігові заходи: 

• 09.04.2017 - Nova Poshta Kyiv Half marathon; 

• 28.05.2017 - Interpipe Dnipro Half marathon; 

• 25.06.2017 - Odesa Half Marathon; 

• 08.10.2017 - Wizz Air Kyiv City marathon; 

• 29.10.2017 - Grand Prix Lviv Half Marathon 

4.2 Визначення рейтингу: 

• До рейтингу Run Ukraine Running League входять дистанції: 5 км, 10 км, 21.0975 км і 

42.195 км; 

• Рейтинг визначається окремо для чоловіків та жінок; 

• Кожному учаснику змагань на зазначених дистанціях Заходів Run Ukraine Running 

League 2017 нараховуються бали за зайняте місце; 

• Остаточний рейтинг спортсмена визначається за кількістю набраних балів за підсумками 

п'яти Заходів Run Ukraine Running League 2017.  

Дата формування фінального протоколу: 10 листопада 2017 року. 
4.3 Як це працює: 

Усі бігуни, які були зареєстровані та взяли участь в одному з Заходів на одній з дистанцій: 5 км, 

10 км, 21.0975 км або 42.195 км автоматично включені до Run Ukraine Running League 2017. 

Увага! 



• Будь-які види естафет, дитячі забіги не включені до рейтингу Run Ukraine Running 

League. 

• До рейтингу не зараховуються результати кращі, ніж зазначені в таблиці ліміти часу 

подолання дистанції включно: 

 5 км 10 км 21.0975 км 42.195 км 

Чоловіки 18:00 34:00 1:12:00 2:42:00 

Жінки 20:00 38:00 1:20:00 3:00:00 

• До рейтингу не зараховуються результати елітних спортсменів, які були запрошені до 

участі в Заходах організаторами змагань. 

5. Система нарахування балів Run Ukraine Running League 2017: 

 
5 км 10 км 21.0975 км 42.195 км 

1 місце 1000 2000 4000 8000 

2 місце 960 1960 3960 7960 

3 місце 920 1920 3920 7920 

4 місце 900 1900 3900 7900 

5 місце 880 1880 3880 7880 

6 місце 860 1860 3860 7860 

7 місце 840 1840 3840 7840 

8 місце 820 1820 3820 7820 

9 місце 800 1800 3800 7800 

10 місце 780 1780 3780 7780 

11 місце 775 1775 3775 7775 

12 місце 770 1770 3770 7770 

13 місце 765 1765 3765 7765 

14 місце 760 1760 3760 7760 

15 місце 755 1755 3755 7755 

16 місце 754 1754 3754 7754 

17 місце 753 1753 3753 7753 

18 місце 752 1752 3752 7752 

19 місце 751 1751 3751 7751 

20 місце 750 1750 3750 7750 

 



Увага! 
• За кожне місце, починаючи з 16, нараховується на один бал менше від рейтингу 

попередньої позиції; 

• Бали нараховуються кожному спортсмену, який успішно подолав дистанцію; 

• На дистанції 5 км з 769 місця та нижче нараховується 1 бал усім спортсменам, чий 

результат є у фінальному протоколі змагань; 

• На дистанції 10 км з 1769 місця та нижче нараховується 1 бал усім спортсменам, чий 

результат є у фінальному протоколі змагань; 

• На дистанції 21.0975 км з 3769 місця та нижче нараховується 1 бал усім спортсменам, 

чий результат є у фінальному протоколі змагань.; 

• На дистанції 42.195 км з 7769 місця та нижче нараховується 1 бал усім спортсменам, чий 

результат є у фінальному протоколі змагань; 

• Радимо реєструватися на усі заходи з одного особистого кабінету. Інакше організатори 

не гарантують коректність нарахування балів спортсмену. 

6. Результати та їх облік 
У випадку однакової кількості балів серед учасників у фінальному протоколі, 

переможець визначається за кількістю участей на дистанціях 42.195 км та 21.0975 км, та 

більшою кількістю балів на дистанції 42.195 км.  

У випадку, якщо обидва претенденти не брали участі на дистанції 42.195 

км,  переможець визначається за підсумками кількості балів на дистанції 21.195 км.  

За абсолютно однакової кількості Заходів, місцях, які були зайняті на дистанціях і 

рівності набраних балів на 42.195 та 21.0975 км, переможець визначається випадковим 

жеребкуванням на офіційній церемонії нагородження переможців Run Ukraine Running 

League 2017. 

Бали одного учасника, який був зареєстрований на заходи Run Ukraine Running 

League 2017  з різних особистих кабінетів на сайті runukraine.org не підсумовуються. 

7. Протести і претензії. Терміни подачі протестів і претензій 
Претензії щодо нарахування балів приймаються протягом 10 календарних днів після 

опублікування протоколу на сайті заходу. Претензії за даними фінального протоколу 

приймаються до 7 листопада 2017 року включно. Претензії приймаються у письмовому вигляді 

в офісі організації «Run Ukraine» за адресою: Київ, вул. Дмитрівська 52-Б, офіс 60, літера А. 

8. Нагородження переможців 
Нагородження проводиться серед чоловіків та жінок за перше місце в абсолютному заліку. 

Головним призом є участь у марафоні Volkswagen Maraton Praha 2018. 

Організатори беруть на себе наступні витрати на період відрядження переможця в Прагу: 

• перебування в готелі на перід Змагань; 

• авіаквитки в обидва боки; 

• оплата реєстраційного внеску. 

Переможці самостійно отримують та сплачують усі дозвільні документи для виїзду 

громадянина України за кордон. 


