
Правила та Регламент
про проведення міжнародних спортивно-масових заходів 

ТОВ "НЬЮРАН" у 2022 році

Дане положення регламентує порядок взаємодії між учасниками 
заходів та організаторами.

Організаторами заходів  виступає Організаційний комітет 
компанії ТОВ "НЬЮРАН" (далі – Оргкомітет) у співпраці з 
органами державної та місцевої влади і партнерами.

Дане положення є невід’ємною частиною рішення про 
проведення заходу.

Маршрут, положення та призова сітка розміщені в 
окремому додатку за 14 днів до заходу.

НАПІВ МАРАФОН

Маршрут, положення та призова сітка розміщені в Маршрут, положення та призова сітка розміщені в Маршрут, положення та призова сітка розміщені в Маршрут, положення та призова сітка розміщені в 
окремому додатку за 14 днів до заходу.
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Реєстрація учасника

Реєстрація учасника

Оргкомітет може призупинити або повністю закрити реєстрацію достроково в 
разі досягнення запланованого ліміту учасників.  

Основним засобом комунікації є електронна пошта: 
Запит, надісланий поштою буде розглянуто протягом 24 годин. Звернення, які 
будуть надіслані у месенджери, соціальні мережі та дзвінки не є обов'язковими 
у вирішенні запиту.

Повернення грошових коштів, сплачених у рахунок реєстраційного внеску, не 
проводиться згідно з Договором публічної оферти, який приймається 
учасником при реєстрації на захід.

Учасник вважається зареєстрованим, якщо він має статус "сплачено" в 
особистому кабінеті або учасник має погоджену участь у стартовому протоколі 
відповідної дистанції заходу.

Якщо реєстрація учасника у стартовому протоколі має статус «не погоджено» 
учасник може звернутися за допомогою до представника організатора на 
пошту 

Учасник несе особисту відповідальність за достовірність вказаних при 
реєстрації даних.

Реєстрація на змагання закінчується у четверг о 12:00 того тижня, коли має 
відбутися видача стартових пакетів, або оргкомітет може призупинити або 
повністю закрити реєстрацію достроково в разі досягнення запланованого 
ліміту учасників. 

При виникненні запитань чи складнощів при реєстрації учасник може 
звернутися за допомогою до представника організатора на пошту 

Реєстрація учасника може бути анульована, якщо під час реєстрації ним були 
надані неточні та / або помилкові дані.

Реєстрації які не були оплачені вчасно можуть бути видалені протягом
24 годин.

Реєстрація учасника проводиться на сайті https://newrun.com.ua/.

info@newrun.com.ua

info@newrun.com.ua

info@newrun.com.ua
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Зміни в реєстрації учасника

Персональні дані учасника

Для проведення змін учасник має звернутися до організатора на електронну 
адресу                                             з проханням про внесення змін та вказати їх 
деталізацію.

Кожен учасник заходу дає згоду на використання його персональних даних, 
фото-, відео- або аудіо матеріалів з його участю і без узгодження з ним для 
реклами заходу без будь-якої компенсації з боку організатора.

Всі фото- та відеоматеріали змагань, доступні організатору заходу, можуть бути 
використані організатором як допоміжні матеріали, що підтверджують точність 
результатів змагань і випадки порушення правил участі. 

За бажанням учасника після його реєстрації організатор може провести зміни 
в реєстрації:

Зміни міста участі та дистанції проводяться тільки якщо відкрита реєстрація на 
відповідні заходи/дистанції.

Вартість кожної зі вказаних змін у реєстрації - 100 грн.

info@newrun.com.ua

учасника (заміна учасника іншим учасником),

заходу (перереєстрація учасника з одного міста в інше),

дистанції (перереєстрація з однієї дистанції на іншу).

 Якщо учасник бажає перереєструватися на дистанцію з більшою 
вартістю реєстрації, то він оплачує різницю вартості реєстрації та зміну в 
реєстрації. Якщо учасник бажає перереєструватися на дистанцію з 
меншою вартістю реєстрації він оплачує зміну в реєстрації, а різниця у 
вартості учаснику не компенсується
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Індивідуальні умови та пільгові
категорії учасників

Індивідуальні умови участі передбачені для бігових клубів та інших груп 
учасників при відсутності акційних пропозицій:

Кількість учасників пільгових категорій може складати до 20% учасників на 
дистанціях, де передбачений реєстраційний внесок. 

Для пільгової реєстрації учаснику необхідно надіслати скан-копію документу, 
що підтверджує відповідну категорію, на електронну адресу
                                           вказати місто участі та дистанцію. 

Знижка діє, якщо всі учасники реєструються на платні дистанції.

Пільгова участь у заходах передбачена для:

5-9 учасників - знижка на реєстрацію 10%,

10-19 учасників - знижка 20%,

20 та більше учасників - знижка 30%.

Безкоштовно на усі
дистанції заходу Знижки

учасники віком 60 років та старших (вік 
учасника визначається на 31 грудня року 
проведення заходу), волонтери - -20% на будь-яку дистанцію

учасники бойових дій - знижка 50%

пенсіонери усіх категорій,

люди з інвалідністю 1ї та 2ї груп,

діти-сироти та діти позбавлені 
батьківського піклування.

info@newrun.com.ua
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Стартовий пакет

Видача стартових пакетів відбувається за 1 день до старту, якщо інше не 
передбачено розкладом конкретного заходу.

Фото з заходу включено до вартісті, і розміщуються на офіційних сторінках в 
соц.мережах.

Учасник може не отримати фото, якщо номер розташований не на передній 
частині тулуба або учасник біг в групі.

Надання фотоматеріалів заходу в електронному та друкованому вигляді не 
входить до вартості.

Видача стартових пакетів відбувається у час та в місці, які визначаються 
розкладом кожного заходу окремо. Стартові пакети учасників до 18 років 
отримують з батьками.

Наповнення стартового пакету розміщено на сайті окремо до кожної дистанції.

роздрукований та підписаний лист-згода 

документ для ідентифікації особи, що 
підтверджує вік учасника (ДІЯ, паспорт 
громадянина України і т.д)

роздрукований та підписаний батьками 
або особами, що їх замінюють, лист-згода 
документ про ідентифікацію учасника до 
18 років (паспорт громадянина України і 
т.д)
документ ідентифікації батьків чи 
(паспорт громадянина України і т.д)

Для отримання стартового пакету 
учасником 18 років та старшим 

необхідно надати оригінали таких 
документів: 

Для отримання стартового пакету 
учасником дитячих забігів та 

учасником до 18 років необхідно 
надати такі документи:  

Якщо учасник до 18 років приймає участь у дистанціях 500 м,100 м, 5 та 10 км, 
стартовий пакет можна буде отримати лише з присутності обох батьків або 
особи, що їх замінюють. 
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Якщо вік учасника не відповідає віковим вимогам для дистанції забігу, 
стартовий пакет може бути не виданий.

Якщо прізвище дітей відрізняється від батьків, потрібно буде пред’явити 
документ, що підтверджує родинні зв’язки.

Громадяни іноземних держав додатково до вказаних документів зобов’язані 
надати медичну страховку, яка покриває для учасника ризики участі у 
спортивних змаганнях. 

У випадку, коли учасник не в змозі отримати стартовий пакет особисто, його 
може отримати інша особа. Необхідно надати такі документи:

Вартість стартового пакету не повертається. 

Видача стартового пакету поза вказаними в даному положенні умовами не 
відбувається. 

Копія документів, що посвідчує особу, яка придбала реєстрацію.( на копії 
обов’язково повинен бути підпис).
Лист-згода підписана особою, яка придбала реєстрацію.

Документ, що посвідчує особу, яка отримує стартовий пакет

Заява від особи, яка придбала реєстрацію
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Дистанції, маршрути, марафонське
містечко

Забіги проводяться на такі дистанції:

Наявність відповідних дистанцій на кожному заході визначається регламентом 
заходу.

Марафон 42 км

Напівмарафон 21,1 км

10 км

5 км

Командні 5 км

1 км

500 м

100 м

Вік Дистанція

0-7 р. 100 м.

7-12 р. 500 м.

немає обмежень 1 км.
з 14 р. 5 - 10 км.

з 18 р. 21 - 42 км.

Вікові обмеження

До участі на дистанції 100 м допускаються учасники віком до 7 років включно у 
супроводі батьків.
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Учасник несе персональну відповідальність за вивчення маршруту та вірне 
його подолання.

На маршрутах забігів заходу організатор зобов'язується:

Учасники зобов'язані долати дистанції без використання навушників.

Після перетину фінішної зони учасник не може повернутися назад

Відкриття стартового коридору відбувається за 15 хв до старту дистанції. За 
рішенням Організатора вибігання зі стартового коридору може бути поділене 
на кластери, котрі будуть стартувати з певним інтервалом часу. 

У марафонському містечку організатор зобов'язаний розмістити:

розмістити пункти гідратації учасників не рідше 5 км,

розмістити пункти харчування учасників не рідше 10 км,

провести маркування маршрутів зі вказівниками поворотів, розворотів,

зробити відмітки кілометражу маршруту основної дистанції,

забезпечити автомобіль таймінгу для лідерів забігу основної дистанції,

забезпечити навігаційну волонтерську допомогу на маршруті,

  Окрему для чоловіків та жінок роздягальню. Організатор не несе 
відповідальності за речі, що залишені в роздягальні.

Туалети в межах марафонського містечка та кожні 10 км на маршруті 
траси. 

Особливий порядок в процесах старту може бути визначений в рамках 
діючих карантинних норм в місті проведення, діючи на конкретну дату, 
порядок стосується стартово-фінішних процесів, допуску учасників в 
мрафонське містечко, і має бути визначено окремим додаток до 
Положення та погоджене з місцевою владою.

  Камеру зберігання. Час роботи камери зберігання вказується в розкладі 
кожного заходу окремо. За межами часу роботи камери зберігання 
організатори мають право утилізувати речі, які залишилися. Речі одного 
учасника мають бути запаковані та займати одне багажне місце.
Учасник несе персональну відповідальність за міцність та герметичність 
пакування речей. Організатори не несуть матеріальної відповідальності 
за збереження речей учасника.
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Облік часу, результати, ліміти часу,
вікові категорії

Змагання обслуговуються: електронною системою хронометражу та суддями за 
допомогою ручного хронометражу перших 5 чоловіків та 5 жінок.

Організатори попереджають, що електронна система хронометражу має 
сертифікований відсоток втрат результатів – не більше 3% від загальної 
кількості чипів.

При кількості учасників на дистанції 2000 та більше, організатори забезпечують 
результати у вигляді чіп-тайм. При меншій кількості учасників результати 
можуть бути подані у вигляді ган-тайм.

Під час подолання всієї дистанції стартовий номер повинен бути в такому 
вигляді, в якому він був виданий. Суворо заборонено знімати, закривати і 
пошкоджувати його (підрізати, згинати і т.п.).

Стартовий номер обов’язково має бути закріплений на грудях учасника. Якщо 
стартовий номер закріплений не на грудях учасника – організатор не несе 
відповідальності за достовірність результатів учасника. Учасник зі стартовим 
номером закріпленим не на грудях може бути дискваліфікований. 

Організатор змагань повинен розмістити на сайті www.newrun.com.ua 
попередній протокол змагань не пізніше 24 годин з моменту закінчення ліміту 
часу на подолання дистанції. Зміни до стартового протоколу можуть вноситися 
на протязі 72 годин після проведення змагань. Особисті результати учасника 
надсилаються на електронну пошту протягом 24 годин з моменту закінчення 
ліміту часу на подолання дистанції. 

По закінченню 72 годин терміну попередні результати змагань (зі змінами, 
якщо потрібно) вважаються остаточними.

Оргкомітет не гарантує отримання особистого результату кожним учасником у 
таких випадках:

Учасники змагань можуть оскаржити результати протягом 72 годин після 
публікації попередніх результатів змагань по електронній пошті організатора 
змагань info@newrun.com.ua

учасник невірно прикріпив номер;

стартовий номер порваний, зім'ятий і т.п.;

електронний чіп був розмагнічений, порваний, зім'ятий і т.п.;

втрати учасником номера.
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Старт дистанції відбувається через стартову арку зі стартового коридору. 
Учасник, який стартував не зі стартової арки, не вважається фінішером забігу. 

Вхід учасника до стартового коридору на всі дистанції відбувається тільки з 
прикріпленим спереду горизонтально на грудях стартовим номером. 

Учасник повинен долати дистанцію сам, без допоміжних засобів, за 
виключенням людей з особливими потребами.

У випадку, коли учасник відхилився від дистанції на певний час, він 
зобов'язаний продовжити подолання дистанції з того місця, з якого зійшов з 
маршруту.

На дистанції учасник зобов'язаний поводитися толерантно до інших учасників. 
Усі спірні питання пов'язані з неспортивною поведінкою учасників 
вирішуються оргкомітетом в односторонньому порядку.

Учасники змагань, які не дотрималися ліміту часу, знімаються з дистанції і 
можуть продовжити рух поза трасою змагань (тротуари, пішохідні доріжки і
т. д.), дотримуючись ПДР України.

На основній дистанції  результати обліковуються за такими віковими 
категоріями:

При наявності на дистанції 5ти та більше учасників категорії 70 та більше років 
вводяться категорії 

У забігах ліміти часу становлять:

Час допуску до стартового коридору вказаний у регламенті заходу на сайті 
https://newrun.com.ua/.

У марафоні - 6 годин;

у напівмарафоні – 3 години;

на дистанції 10 км – 1 година 30 хвилин;

на дистанції 5 км – 45 хвилин;

Абсолют;

40-49 років;

50-59 років;

60 і більше років.

60-69 років,

70 і більше років. 
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Кожен учасник добровільно бере участь у змаганнях, визнаючи всі ймовірні 
ризики для власного здоров'я до змагань, під час змагань та після їх 
закінчення.

Учасник зобов'язаний повідомити організатора про наявні індивідуальні 
особливості його стану здоров'я, які несуть ризики під час подолання дистанції.

Організатор може за згодою учасника не видавати йому стартовий пакет при 
наявності ризиків, які можуть загрожувати життю та здоров’ю учасника.

Організатор на свій розсуд може зняти учасника з дистанції, якщо йому 
потрібна медична допомога.

Оргкомітет зобов'язаний долучити до супроводу заходу волонтерів та 
медичних працівників, які в рамках своїх компетенцій та можливостей 
надають медичну допомогу учасникам при необхідності.

Відповідальність за життя та здоров’я учасників до 18 років несуть батьки. 

Громадяни іноземних держав зобов’язані надати медичну страховку, яка 
покриває ризики участі у спортивних змаганнях.

Оргкомітет не несе відповідальності за:

Кожен учасник змагань особисто відповідальний за свій фізичний стан, 
здоров’я та здатність подолати обрану дистанцію змагань.

Надання медичних довідок не вимагається. 

Кожен учасник добровільно бере участь у змаганнях, визнаючи всі ймовірні 
ризики для власного здоров'я до змагань, під час змагань та після їх 
Кожен учасник добровільно бере участь у змаганнях, визнаючи всі ймовірні 
ризики для власного здоров'я до змагань, під час змагань та після їх 

Кожен учасник змагань особисто відповідальний за свій фізичний стан, 
здоров’я та здатність подолати обрану дистанцію змагань.

Кожен учасник добровільно бере участь у змаганнях, визнаючи всі ймовірні 
ризики для власного здоров'я до змагань, під час змагань та після їх 

Здоров'я учасника та медичний
супровід заходу

фізичні травми, ушкодження, погіршення фізичного стану, які учасник 
поніс до, під час та після проведення заходу,
погіршення фізичного стану учасника після проведення заходу,

за будь-які збитки (в тому числі втрату або пошкодження особистих 
речей), які учасник змагань поніс під час проведення змагань та іншу 
шкоду, завдану під час змагань учасниками або глядачами змагань.
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Командні забіги

Дитячі забіги

До участі в командних забігах допускаються змішані (чоловіки та жінки) 
команди учасників. 
Кожна команда проходить реєстрацію відповідно розділу даного положення 
про реєстрацію. 

Учасники забігу "Команда п'ятірка" стартують одночасно зі стартової арки. 
Результатом забігу "Командна п'ятірка" є сума результатів усіх трьох членів 
команди.

Вхід учасників до стартового коридору відбувається за стартовими номерами, 
на яких вказана дистанція та порядковий номер забігу.

Вихід учасників дистанцій 100 м та 500 м з фінішного коридору після фінішу 
відбувається тільки з батьками чи особами, що їх замінюють. 

Учасники, дистанцій 500 м та 100 м, які долали дистанцію самостійно, 
залишаються у фінішному коридорі до того часу, поки їх звідти заберуть батьки 
чи особи, що їх замінюють.

Учасник може долати відповідну дистанцію лише один раз.

Учасники забігу на 100 м можуть долати дистанцію з батьками чи особами, що 
їх замінюють.

Порушення кожного із зазначених вище правил може бути підставою до 
дискваліфікації всієї команди. 

Розклад заходу

У кожному місті захід має окремий розклад.

Розклад заходу розміщується окремо по кожному заходу на сайті 
                                                гіді учасника та на зовнішніх носіях у марафонському 
містечку.
https://newrun.com.ua/.
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Нагородження переможців

Визначення переможців та призерів змагань відбувається за обліком часу 
відповідно до даного положення. Остаточне визначення переможців 
проводиться після розгляду протестів відповідно до даного положення.

Переможці та призери забігів абсолютної категорії не нагороджуються у 
вікових категоріях. 

При порушенні регламенту заходу чи норм даного положення учаснику може 
бути відмовлено у нагородженні з поясненням причин відмови.

У процесі нагородження організатор надає переможцям та призерам цінні 
призи одразу. Грошові нагороди надаються організатором протягом 7 днів 
після закінчення заходу. У разі відсутності учасника на нагородженні йому 
може бути надано лише грошову нагороду.

Переможці та призери змагань отримують грошову винагороду шляхом 
перерахунку на банківську картку протягом 7 днів з моменту визначення 
переможців та призерів змагань. 

Переможці та призери дитячих забігів на 100 м та 500 м нагороджуються по 
кожному забігові окремо хлопці та дівчата. Абсолютні переможці на дистанції 
100 м та 500 м не визначаються.

Реквізити картки потрібно надіслати представнику Організатора на пошту 

Нагородження переможців та призерів забігів відбувається відповідно до 
розкладу кожного заходу.

Переможець заходу визначається за принципом обліку часу «ган-тайм»

info@newrun.com.ua
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Протести, вирішення спорів

Учасник має право подати протест, який розглядаються оргкомітетом.

Протести, що впливають на розподіл призових місць, приймаються 
оргкомітетом у письмовій або в усній формі з моменту визначення переможців 
та до офіційної церемонії нагородження. 

Розподіл призових місць після церемонії нагородження може бути 
переглянутий оргкомітетом тільки при виявленні фактів порушення 
переможцями та призерами діючих правил, якщо виявлення порушень не 
було можливим до церемонії нагородження. 

У спірних ситуаціях оргкомітет може прийняти самостійне рішення без 
пояснень. 

З інших питань учасник має право подати протест протягом наступного дня 
після закінчення заходу. Такі протести повинні бути спрямовані в письмовій 
формі на адресу електронної пошти 

При подачі протесту необхідно вказати в листі на пошту                                      
наступні дані: 

Решта протестів можуть бути проігноровані оргкомітетом у силу їх незначущості 
(сюди входять друкарські помилки, некоректні анкетні дані та інше).

Реакція на протест визначається оргкомітетом самостійно та індивідуально. 

Протести можуть бути такими: 

що впливають на розподіл призових місць;

що стосуються неточності виміру часу, за який учасник пробіг дистанцію; 

що стосуються дискваліфікації учасника за неспортивну поведінку;

прізвище та ім'я (анонімні претензії не розглядаються); 

суть претензії (у чому полягає претензія); 

матеріали, які доводять помилку (фото-, відеоматеріали).

info@newrun.com.ua

info@newrun.com.ua
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Зміни в проведенні заходу,
форс-мажорні обставини

У підготовці заходу можливі зміни маршрутів дистанцій та регламенту 
проведення. Про такі зміни організатор негайно повідомляє учасників 
інформаційними повідомленнями у соціальних мережах на офіційних 
сторінках.

Захід може бути відкладено, перенесено на інші дати проведення чи 
скасовано. У цих випадках компенсація організатором втрат учасникам не 
проводиться. 

При настанні непередбачуваних форс-мажорних обставин, а саме:

обставин, викликаних винятковими погодними умовами і стихійними 
лихами, що загрожують безпеці учасників;

обставин, які виникли з огляду на умови, регламентовані відповідними 
рішеннями та актами органів державної влади чи місцевого 
самоврядування (наприклад введення військового стану чи інші 
рішення, що унеможливлюють проведення заходу);

Змагання проводяться з урахуванням вимог щодо запобігання 
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, визначених 
постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про 
встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів  на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2», розпорядженням міського голови від 04.08.2020 № 154 
«Щодо організації виконання на території міста Харкова постанови 
Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення 
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів  на 
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», протоколами комісій 
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, 
постанов Головного санітарного лікаря України та іншими 
нормативними актами, які є чинними на період підготовки та 
проведення Змагання. Організатор Змагання відповідальний за 
дотримання протиепідемічних заходів під час проведення Змагання.
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Дискваліфікація

Інформаційні джерела та додатки

Оргкомітет залишає за собою право дискваліфікувати учасника у разі, коли 
учасник:

біг під зареєстрованим номером іншого учасника;

невірно прикріпив стартовий номер;

учасник мав супровід іншої людини не зареєстрованої на забіг

відхилився від маршруту дистанції;

пробіг дистанцію, на яку не був зареєстрований;

біг одночасно більше однієї дистанції;

використовував підручний засіб пересування (велосипед, самокат, авто, 
інший засіб для пересування);

почав забіг до офіційного старту чи не з місця старту;

почав забіг після закриття зони старту;

фінішував після закриття зони фінішу;

біг без офіційного номера;

проявив неспортивну поведінку;

в інших випадках за рішенням оргкомітету.

Інформаційний сайт організатора: 

info@newrun.com.ua

Сторінка у мережі Facebook: https://www.facebook.com/newrun.ua

Сторінка в Instagram: https://www.instagram.com/newrun.com.ua/

Telegram-канал: https://t.me/newruncomua

Оргкомітет

За інформацію на інших інформаційних ресурсах організатор 
відповідальності не несе. 

https://newrun.com.ua/.

Електронна пошта організатора: 

15


