
ГІД УЧАСНИКА



ІНФОРМАЦІЯ
12 Жовтня 2019
Приїдь мінімум за 1,5 години до твого старту. Це дозволить припаркуватися, забрати 
стартовий пакет, здати речі в камеру зберігання, переодягнутися і провести розминку.

КИЇВ, Венеціанський острів
М. Гідропарк

https://maps.app.goo.gl/PMVpoK8ptBE1dYon9

ВІЗЬМИ З СОБОЮ
Посвідчення особи (Пвспорт або права), Для дитини – свідоцтво про народження
Рушник та додатковий сухий одяг

ОДЯГНИ
У нас немає дрес-коду, пам'ятай, що ти будеш бігти в багнюці, лазити під колючим дротом, 
забігати в воду і стрибати над вогнем. 
Ми рекомендуємо спортивний одяг (НЕ бавовна), компресійну білизну і кросівки.

ЗАБОРОНЕНО
Неспортивна поведінка (суперечки, глузування, образи и тп) по відношенню до будь-кого
Використання взуття з металевими шипами, одягу і пристроїв які можуть травмувати 
інших

https://maps.app.goo.gl/PMVpoK8ptBE1dYon9


РОЗКЛАД 12 Жовтня’19

СТАРТ 10 & 10 PRO
09.00 – Старт ШАЛЕНА ДЕСЯТКА PRO
09.20 – Старт ШАЛЕНА ДЕСЯТКА 

СТАРТ    Дика Миля Діти & Юніори
12.00 – Старт ДИКА МИЛЯ
12.20 – Старт ЮНІОРИ
13.00 – Старт ДІТИ 10 -13 років
13.20 – Старт ДІТИ 6- 9 років

14.00 – Нагородження 10 PRO, 10 Age, Діти, Юніори, Дика Миля

СТАРТ 5 & 5 PRO & 5 Команди
15.00 – Старт ЗУХВАЛА П’ЯТІРКА PRO
15.20 – Старт ЗУХВАЛА П’ЯТІРКА КОМАНДА
15.40 – Старт ЗУХВАЛА П’ЯТІРКА 
16.00 – Старт ЗУХВАЛА П’ЯТІРКА 2

17.00 – Нагородження 5 PRO, 5 Age, Команди, Трифекта

17.30 РОЗІГРАШ від GARMIN*
Присутність під час розіграшу є обов’язковою. 
За умови вашого виграшу, але відсутності на локації розіграш буде продовженно.



Геолокація https://maps.app.goo.gl/PMVpoK8ptBE1dYon9

ПІШКИ
1. виходячи з метро Гідропарк - після скляних дверей повертаєте наліво;
2. виходите з переходу (праворуч буде клуб "Гідрозона"), рухайтесь 
прямо 400 метрів;
3. потім повертайте праворуч – в сторону Дніпра;
4. Дійшовши до дороги, що йде вздовж Дніпра, звертайте наліво та 
йдіть, поки не побачите нас (трошки не доходячи до “Perfect Place”) 

НА МАШИНІ
Заїзд на Венеціанський острів знаходиться під мостом Метро поблизу 
Дніпра.
Користуйтесь навігатором та слідкуйте за вказівниками

ЯК ДІСТАТИСЯ

https://maps.app.goo.gl/PMVpoK8ptBE1dYon9


GO GO GO!
ВІЗЬМИ

• Ваучер (роздрукований або в смартфоні)
• Документ, що посвідчує особу (паспорт, посвідчення водія, свідоцтво про народження) 
• Заповнену «Відмову учасника від відповідальності» (скачай на сайті, розділ Події)

ОТРИМАЙ  СТАРТОВИЙ ПАКЕТ
• Стартовий номер (пишемо на щоці)
• Електронний чіп для реєстрації результату (крім дітей)
• Браслет учасника з часом старту 
• Додатковий жовтий браслет (для категорії PRO)
• Якщо у вас є синій браслет – поздоровляємо – ви отримаєте медаль з підписом #ДикогоОрга 

(перша 100 зареєстрованих на 5 та 10Км)

ПІДГОТУЙСЯ
• Переодягнись
• Здай речі у камеру зберігання
• Зроби розминку,  долучайся до загальної  руханки
• Пройди в стартову зону за 5 хв до старту

CТАРТУЙ          ОТРИМУЙ ДИКЕ ЗАДОВОЛЕННЯ          ТИ ЦЕ МОЖЕШ!         ФІНІШУЙ

ПІСЛЯ
• Здай чіп та отримай МЕДАЛЬ фінішера
• Прийми душ та переодягнися
• Відпочивай 



НА ЛОКАЦІЇ

ВІЗЬМИ
• Покривало на якому можна буде відпочити до та після забігу
• Гроші, у нас буде фуд-корт

ПІДТРИМАЙ 
• Учасників на маршруті, якщо ти сам вже завершив дистанцію, або очікуєш

свого старту! Ти ж знаєш, що підтримка зайвою не буває!

ПІКЛУЙСЯ
• Пий достатньо води
• Якщо під час забігу або у зоні відпочинку комусь стало погано, підійди,

допоможи та проінформуй найближчого волонтера чи працівника служби
допомоги

ПРИДБАЙ
• Футболка DYKA GONKA буде у продажу і чекатиме саме на тебе!



КАТЕГОРІЇ

AGE
• Учасники, які змагаються у категорії PRO можуть бути представлені до 

нагороди у своїй віковій категорії:
 Молодша вікова група - Чоловіки / Жінки 18-29
 Середня вікова група - Чоловіки / Жінки 30-39
 Старша вікова група - Чоловіки / Жінки 40-49
 Досвідчена вікова група - Чоловіки 50+ / Жінки 50+

• В кожному забігу нагороджується Дипломом 1 Учасник кожної статті та кожної 
вікової категорії з найкращим результатом часу, наявність браслету 
обов’язкова

• Учасник, який був нагороджений в категорії PRO, не може бути нагороджений за 
призове місце у своїй віковій групі

PRO
• Всі перешкоди обов'язкові для проходження
• Видається  жовтий браслет, який в разі неспроможності подолати перешкоду 

зрізається. Ти продовжуєш рух (по правилам категорії OPEN), і не  претендуєш 
на призове місце

• Необмежена кількість спроб проходження перешкоди. Друга та наступні спроби 
- в порядку живої черги

• Забороняється будь-яка стороння допомога
• Ліміт часу відсутній
• В кожному забігу нагороджується 3 Учасника обох статей з найкращим 

результатом часу, наявність браслету обов’язкова



TEAM
• Кількість членів команди - 4 особи, мінімум одна з них – протилежної статті
• Кожне завдання Змагання виконується всіма членами команди
• На обов’язкових до виконання перешкодах стороння допомога заборонена
• Команді дозволяється допомагати один одному в проходженні траси на деяких 

перешкодах. На усіх перешкодах буде інформація щодо сторонньої допомоги
• Забороняється проходити перешкоди замість одного з членів команди
• Ліміт часу відсутній
• Результат команди визначається за часом найповільнішого учасника
• 3 Команди з найкращим результатом часу нагороджуюся кубками (1 кубок на 

команду) Оскільки команди біжать по правилам категорії OPEN

OPEN
• Перешкоди діляться на 2 типи – обов’язкові для проходження (наприклад, 

колючка) та ті, за які можна виконати штрафну вправу, яку підкаже волонтер 
(наприклад, штрафне коло)

• Потрібно здійснити не менше однієї серйозної спроби проходження перешкоди 
перш ніж робити штраф

• Ліміт часу відсутній
• Переможці не визначаються
• Бурпі не буде!

КАТЕГОРІЇ



НАГОРОДЖЕННЯ

ДИСТАНЦІЯ ЧОЛОВІКИ & ЖІНКИ ЧОЛОВІКИ & ЖІНКИ
AGE

ПРИМІТКИ

10 PRO
та
5 PRO

Ч

Ж

Цінні призи від партнерів
Реєстрація на наступний 
забіг DG

18 -29 Ч Ж
30-39       Ч Ж
40-49       Ч Ж
50+          Ч Ж

Дипломи

Найкращий результат часу,
Наявність браслету 
обов’язкова

10 та 5 - - -

ДИКА МИЛЯ
ЮНІОРИ 14 - 17
ДІТИ 10 -13
ДІТИ 6 - 9

Ч  

Ж

- Найкращий результат часу

КОМАНДА

1 кубок на команду

- Найкращий результат часу
Результат команди 
визначається за часом 
найповільнішого учасника

ТРИФЕКТА Ч     
Ж
Додаткова медаль

- Усі Ч та Ж що подолали 3 
дистанції в 1 день

Авторську медаль DYKA GONKA отримують усі фінішери!


