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2020
Всі спортсмени несуть відповідальність за знання, розуміння та дотримання регламенту,
інструкцій та правил проходження спортивно-розважального заходу «DYKA GONKA».
Зміст цього регламенту може бути змінений або оновлений без попередження. ГО «ДИКА
ГОНКА» залишає за собою право виносити рішення щодо порушення умов та правил, які не
розглядаються в цьому документі.
Відповідальність спортсмена полягає в пошуку новітньої інформації, що публікується на
офіційній веб-сторінці ГО «ДИКА ГОНКА», що є організатором спортивно-розважального «DYKA
GONKA» та дотримування інструкцій, наданих уповноваженими особами.
Цей регламент діє для всіх спортивно-розважальних заходів, організатором яких виступає ГО
«ДИКА ГОНКА», окрім тих, на які Керівником ГО «ДИКА ГОНКА» буде затверджено окремі регламенти
проведення спортивно-розважальних заходів.
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Мета і завдання спортивно-розважального заходу
«DYKA GONKA»
Популяризація забігів з перешкодами в Україні.
Пропаганда здорового способу життя серед населення.
Розвиток спорту та підтримка фізичної активності широких верств населення.
Виявлення найбільш фізично підготовлених Учасників.
Мотивування та підтримка фізично активних членів суспільства.

Організатори
Загальне керівництво, підготовку та проведення спортивно-розважального заходу «DYKA
GONKA» (далі "спортивно-розважальний захід") здійснює ГО «ДИКА ГОНКА» (далі
"Організатор")
Співорганізатором виступає ФОП Клименко Л.О. та ФОП Клименко Р.М.. Співорганізаторами
можуть виступати і інші юридичні та фізичні особи.
Організатор формує Оргкомітет з-поміж своїх членів та обирає Голову Оргкомітету, також
можливе залучення вузькопрофільних фахівців із різних видів спорту та інших сфер.
Голова ГО «ДИКА ГОНКА» затверджує Регламент проведення спортивно-розважального
заходу, Правила реєстрації та участі, Публічну оферту, також вносить доповнення та зміни
в вищезазначені документи.

Опис
ГО «ДИКА ГОНКА» пропонує послуги з організації участі у спортивно-розважальному заході
«DYKA GONKA» (далі - «Послуга»).
Ця пропозиція відповідно до положень ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України є
публічною офертою, повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов якої відповідно
до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України вважається прийняття участі в Заході або оплата
Учасником квитка на Захід. Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним
особам, що бажають скористатися послугою і мають можливість одержання послуги.

Умови фінансування
Витрати, пов'язані з проведенням спортивно-розважального заходу несе Організатор.
Змагання проводиться за рахунок залучення власних коштів, спонсорів та партнерів, а
також за рахунок стартових внесків самих Учасників.
Всі витрати по участі в Змаганнях несуть самі Учасники або організації, що їх відряджають.
Переможці та призери спортивно-розважального заходу «DYKA GONKA» нагороджуються
грамотами та/або кубками та цінними призами, подарунками від спонсорів та партнерів.

Дата і місце проведення
Спортивно-розважальний захід «DYKA GONKA» відбувається на території України. Місце
проведення, час і всі подробиці зазначаються у Правилах реєстрації та участі і доступні на
офіційній веб-сторінці Організатора www.Dyka-Gonka.com.ua (далі “Веб-сайт").
Участь у спортивно-розважальному заході можуть взяти лише зареєстровані Учасники.
Організатор має право змінити дати та/або місця проведення спортивно-розважального
заходу. Учасники будуть повідомлені про це електронною поштою не пізніше, ніж за 24
години до початку спортивно-розважального заходу . Інформація також буде опублікована
на Веб-сайті.

Вимоги до Учасників
Учасники спортивно-розважального заходу «DYKA GONKA» (далі «Учасники») - фізичні
особи – громадяни України, іноземні громадяни - відповідного віку, фізично здатні
подолати обрану дистанцію змагання, що зареєструвалися належним чином відповідно до
нижчезазначених правил реєстрації.
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Здоров’я
6.2.1. Кожен Учасник Змагань бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний стан і
здатність завершити обрану дистанцію. Про що при перевірці документів, дає розписку
«Відмова учасника від відповідальності» Організатору. Учасник, що не надав розписку,
до участі в спортивно-розважальному заході не допускається;
6.2.2. Організатор не несе відповідальності за фізичні травми, ушкодження, погіршення
фізичного стану, яких Учасник зазнав під час Змагань;
6.2.3. Організатор не несе відповідальності за погіршення фізичного стану Учасника після
проведення спортивно-розважального заходу, тощо;
6.2.4. На спортивно-розважальному заході «DYKA GONKA» присутній лікар, який у разі
звернення Учасника надасть йому першу необхідну медичну допомогу;
6.2.5. Головний суддя спортивно-розважального заходу «DYKA GONKA» може зажадати від
Учасника довідку про стан здоров'я, в разі відсутності довідки Учасник може бути не
допущений до старту;
6.2.6. Громадяни іноземних держав зобов’язані надати медичну страховку, яка діє на
території України і покриває участь у спортивно-розважальних заходах на дату
проведення спортивно-розважальному заході «DYKA GONKA»;
6.3. Допуск до спортивно-розважального заходу
6.3.1. Допуск Учасників до спортивно-розважального заходу здійснюється за наявності
документів, що надаються під час видачі стартового пакета:
6.3.1.1. Роздрукований або загружений у смартфон ваучер (ваучер доступний в
особистому кабінеті або у поштовій скриньці після успішної оплати);
6.3.1.2. Документ, що посвідчує особу (паспорт, водійські права, студентський квиток,
свідоцтво про народження) та підтверджує вік Учасника (обов’язково для усіх
Учасників);
6.3.1.3. У разі відсутності посвідчення особи стартовий номер та пакет Учасника не
видаються;
6.3.1.4. Заповнена «Відмова учасника від відповідальності»
6.3.2. До Заходу допускаються усі охочі, яким на дату проведення виповнилося 18 років, за
винятком випадків, описаних в п.6.4
6.4. Забіги для неповнолітніх:
В забігах Kids та Junior можуть брати участь особи, яким на дату проведення події ще не
виповнилося 18 років. Їхні батьки або законний опікун надають перелік документів,
зазначений в п.6.3.1 та документи, що підтверджують їх особу та підписують «Дозвіл на
участь на старті дитини».
- Забіг Kids - можуть брати участь діти у віці від 6 до 13 років. Діти з 6 по 13 років долають
дистанцію без супроводу. Батькам / опікунам дітей з 6 до 13 років забороняється
знаходитися у змагальному коридорі (відгороджений спеціальною розміткою простір, де
безпосередньо відбувається забіг), носити або підштовхувати дитину на дистанції, не
дозволяється допомогати подолати перешкоду, а також заборонена будь-яка інша
стороння допомога;
- забіг Junior - можуть брати участь підлітки віком від 14 до 17 років. Батькам / опікунам
дітей з 14 до 17 років забороняється знаходитися у змагальному коридорі
(відгороджений спеціальною розміткою простір, де безпосередньо відбувається забіг),
носити або підштовхувати дитину на дистанції, не дозволяється допомогати подолати
перешкоду, а також заборонена будь-яка інша стороння допомога.
6.2.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Подарунковий сертифікат
Сертифікат дійсний на будь-яку подію DYKA GONKA 2020/2021.
Промокод можливо використати лише 1 раз, і лише на обрану дистанцію, зазначену у
сертифікаті.
Сертифікат не підлягає обміну на готівкові / безготівкові кошти.
Сертифікат не підлягає поверненню.
Сертифікат не є іменним, тож може бути використаний будь-якою особою. Не слід
передавати Промокод стороннім особам. У разі використання промокоду будь-якою
сторонньою особою грошові кошти не повертаються, інший промокод не видається.
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Сертифікат надсилається на вказану при купівлі електрону адресу протягом 24 годин з
моменту оплати. У разі необхідності одержати сертифікат раніше, необхідно повідомити про
це на info@dyka-gonka.com.ua

8. Реєстрація
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.

8.12.

8.13.

9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

Учасники допускаються до спортивно-розважального заходу за умови належної, повної і
своєчасної реєстрації.
Реєстрація можлива в режимі on-line на веб-сайті Організатора: www.Dyka-Gonka.com.ua
Дати відкриття та закриття реєстрації зазначаються у Правилах реєстрації та участі.
Реєстрація можлива в день проведення Забігів, на місці проведення спортивнорозважального заходу, за умови наявності вільних місць. Однак, за таких обставин
Організатор не гарантує повноту стартового комплекту Учасника.
Розміри стартових внесків зазначаються у Правилах реєстрації та участі.
Організатор має право призупинити або повністю закрити реєстрацію без попередження в
разі досягнення ліміту Учасників; змінити час старту та ліміти Учасників у забігах.
Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив заявку та сплатив стартовий
внесок.
Реєстрація Учасника анулюється, якщо при реєстрації ним були надані неточні та/або
помилкові данні. В разі анулювання реєстрації грошові кошти не повертаються.
Зареєстровані Учасники не мають права передавати (продавати) свою заявку (право на
участь) іншим особам.
Організатор залишає за собою право відмовити у реєстрації Учаснику, без пояснення
причин.
Реєстраційний внесок, сплачений Учасником спортивно-розважальному заходу, не підлягає
поверненню ні за яких обставин, як то: Учасник не може взяти участі у спортивнорозважальному заході, завершити обрану дистанцію, не вкладеться в установлений ліміт
часу, а також, якщо Учасник дискваліфікований або спортивно-розважальний захід
скасовано через форс-мажорні обставини і т.д. Відповідно до договору публічної оферти,
який приймається учасником при реєстрації на захід.
Для участі у спортивно-розважальному заході кожен Учасник зобов’язаний пройти
реєстрацію на місці проведення Змагання, особисто пред’явити документ, що посвідчує
особу (паспорт або водійські права), отримати стартовий номер, підписати “Відмову
учасника від претензій”, погодитися з усіма Правилами і ознайомитися з цим регламентом.
Реєстрація на місці повинна бути здійснена не пізніше, ніж за 60 хвилин до початку старту.

Стартовий внесок
Учасники допускаються до забігів за умови належної, повної і своєчасної реєстрації на
спортивно-розважальний захід.
Розмір стартового внеску зазначається у Правилах реєстрації та участі.
Розмір стартового внеску залежить від терміну реєстрації, виду та категорії забігу. Стартові
внески збільшуються з наближенням дати події.
Організатор може впроваджувати пільги при сплаті стартового внеску, умови яких
зазначаються у Правилах реєстрації та участі.
У вартість стартового внеску не включена комісія за переказ грошових коштів.
Оплата стартового внеску Учасниками Спортивно-розважального заходу здійснюється
електронним платежем на Веб-сайті www.Dyka-Gonka.com.ua або його партнера.
Повернення грошових коштів, сплачених у рахунок стартового внеску, не проводиться згідно
з Договором публічної оферти, який приймається Учасником при реєстрації на Змагання.
Учасник може перенести свою реєстрацію на іншу подію. Зміни у реєстрації повинні бути
завершені до 12:00 за Київським часом у четвер перед вихідними днями події. Вартість
послуги складає 100 грн. У разі, якщо Учасник не переніс свою реєстрацію до цього часу,
реєстрація вважається використаною.
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10. Стартовий пакет
10.1. Видача стартових пакетів проводиться безпосередньо на місці події, в день проведення
Cпортивно-розважального Заходу не пізніше, ніж за 30 хвилин до початку старту.
10.2. Оплачуючи стартовий внесок, Учасник отримує:
- стартовий номер (пишеться на щоці);
- пам'ятну медаль фінішера (за умови подолання дистанції);
- електронний чіп для реєстрації результату (у тимчасове користування), онлайн
результати;
- паркування;
- доступ до роздягальні і камери схову;
- душ і туалет;
- першу медичну допомогу;
- безкоштовні професійні фото;
- питну воду на фініші і на дистанції;
- безкоштовні відкриті спортивні тренування.
10.3. Учасники Спортивно-розважального заходу «DYKA GONKA» отримують стартові пакети
особисто, пред’явивши документ, що посвідчує особу (паспорт, водійські права,
студентський квиток).

11. Програма та умови проведення
11.1. Програма Cпортивно-розважального заходу містить в собі подолання природних і штучних
перешкод протягом всієї дистанції, позначеною спеціальною розміткою.
11.2. Організатор має право змінювати довжину траси і кількість перешкод / завдань до їх
анонсування Учасникам.
11.3. Організатор залишає за собою право не анонсувати перелік перешкод / завдань та
черговість їх розміщення.
11.4. Учасники зобов'язані знати Регламент, Правила реєстрації та участі в Спортивнорозважальному заході DYKA GONKA та суворо їх виконувати.
11.5. Кожному Учаснику буде присвоєно стартовий номер. Час старту і список Учасників будуть
розміщені на Веб-сайті www.Dyka-Gonka.com.ua або на сайті партнерів.
11.6. Кожному Учаснику у
стартовому пакеті видається / пишеться номер, який під
час проходження дистанції розміщується так, щоб його було видно суддям та іншим
Учасникам.
11.7. Подолання перешкод
- Категорія PRO - Учасники мають необмежену кількість спроб для проходження однієї
перешкоди.
- В категорії PRO Учаснику забороняється виконання штрафних вправ, всі перешкоди
обов'язкові для проходження. Кожному Учаснику категорії PRO видається браслет, і в
разі не проходження перешкоди – цей браслет зрізає Суддя;
- Число спроб при проходженні перешкоди необмежено. Якщо при проходженні дистанції
Учасник не зміг подолати повністю перешкоду, то він заново проходить її в порядку живої
черги;
- Якщо Учасник не може пройти перешкоду, Суддя, згідно з Правилами реєстрації та участі,
знімає браслет у такого Учасника і він може продовжити гонку, залишаючись в заліку.
- У разі неможливості проходження перешкоди Учасник забігу PRO продовжує рух по трасі,
при цьому втрачає право на призове місце і можливість пройти кваліфікацію на ЧЄ та ЧС.
У разі не проходження перешкоди Учасник віддає браслет судді;
- Перед стартом кожен Учасник PRO зобов'язаний отримати браслет і надіти його на руку.
При непроходженні перешкоди / відмові від проходження, і в інших, передбачених цим
Регламентом випадках, Учасник зобов'язаний передати браслет Судді. У разі втрати
браслету Учасником на дистанції / фан-зоні відповідальність за їх втрату покладається
на самого Учасника. У разі втрати браслету Учасник втрачає право претендувати на
призове місце і може продовжити дистанцію поза заліком в порядку живої черги.
- За відмову віддати Судді браслет при непроходженні перешкоди або порушенні правил –
дискваліфікація;
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За передачу свого браслету іншій особі, яка його втратила – дискваліфікація обом
Учасникам.

OPEN категорія виконує штрафну вправу після першої невдалої спроби;
При проходженні перешкод Учасник повинен здійснити не менше однієї серйозної спроби
проходження перешкоди. Забороняється підбігати до перешкоди і до серйозної спроби
проходження починати робити штрафні вправи;
- У забігах категорії OPEN, TEAM, JUNIOR, - при неможливості проходження перешкоди,
Учасник виконує штраф. В якості штрафу необхідно виконати вправу, яку підкаже
волонтер або суддя перешкоди. Учасник повинен рахувати вголос свої штрафні вправи;
- У разі, якщо Учасник не виконав штрафні вправи, він автоматично дискваліфікується;
- У разі, якщо Учасник почав виконувати штрафні вправи, то він не може повернутися на
цю ж перешкоду - Учасник повинен закінчити виконання штрафних вправ і продовжити
бігти на наступну перешкоду;
- Після проходження кожної перешкоди Учасник зобов'язаний упевнитися у Судді, що
пройшов перешкоду вірно і може продовжувати рух до наступної перешкоди;
Чіпи
- Кожен Учасник зобов'язаний отримати чіп хронометражу перед стартом і здати його на
фініші;
- Старт і фініш та проміжні точки на трасі фіксуються за допомогою чіпа. Переможці та
призери категорії PRO визначаються за найменшим часом на дистанції за умови
проходження всіх перешкод і наявності браслета ;
- На трасі фіксується час на проміжних точках. На деяких з перешкод будуть встановлені
електронні бази. У разі відсутності відміток на контрольних точках, Учасник або команда
буде дискваліфікована. Крім використання електронної системи хронометражу, можливе
використання фотофінішу;
- У разі втрати чіпа хронометражу Учасником на дистанції, відповідальність за втрату чіпа
і відсутність результату покладається на самого Учасника. Наявність чіпа хронометражу
фіксується волонтером тільки на фініші. У разі втрати чіпа, Учасник знімається з заліку
PRO aбо Age Group і переводиться в категорію Open;
- У разі втрати чіпа хронометражу Учасником, він повинен компенсувати Організатору
базову вартість чіпу;
У разі отримання травми Учасником Суддя приймає рішення про направлення даного
Учасника до уповноваженого представника медичної служби і зняття з дистанції за станом
здоров'я.
За неспортивну поведінку, таку як суперечки, глузування, образи чи фізичне насильство по
відношенню до інших Учасників, представників Організатора, Суддів волонтерів чи глядачів
і спонсорів, порушення регламенту і правил Спортивно-розважального заходу - Учасники
можуть каратися дискваліфікацією як на цей, так і на майбутні забіги, видаленням з місця
проведення Спортивно-розважального Заходу, дискваліфікацією з майбутніх і покладання
відповідальності відповідно до чинного законодавства.
При проходженні перешкод заборонено використовувати додаткове (спеціальне)
обладнання і допомогу інших Учасників або глядачів в подоланні перешкод (допомогою
вважається фізична допомога на перешкоді, подання забороненого допоміжного
спорядження). Заборонено використання взуття з металевими шипами і одягу, пристроїв які
можуть травмувати інших Учасників. Учасники не мають право стримувати, штовхати, або
якимось іншим чином заважати проходити дистанцію іншим учасникам. За порушення
цього пункту - дискваліфікація.
Під час Забігу дозволяється використання еластичних бинтів, напульсників, рукавичок,
тейпів, компресійного одягу, шапок, рідкої магнезії тощо, якщо Учасник несе її з собою зі
Старту.
Учасникам забороняється втручатися в роботу Суддів, вступати з ними в суперечку. За не
виконання вказівок волонтера, Судді або будь-яке сперечання з ним – дискваліфікація.
За будь-які прояви шахрайства – дискваліфікація.
Види забігів
- Забіг СПРИНТ – 100+ м 10+ Перешкод
- Забіг ДИКА МИЛЯ – 1,6+ Км 15+ Перешкод
-

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.
11.14.
11.15.

7

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДИКА ГОНКА»

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНО-РОЗВАЖАЛЬНОГО ЗАХОДУ «DYKA GONKA»
2020
- Забіг ЗУХВАЛА П’ЯТІРКА – 5+ Км 20 + Перешкод
- Забіг ШАЛЕНА ДЕСЯТКА – 10+ Км 25+ Перешкод
- Забіг ДИКЕ КОЛО – 5+ Км 15+ Перешкод. Мінімальна кількість кіл -3. Ліміт часу – 5 годин.
- Забіг ЮНІОРИ – 1,6+ Км 15+ Перешкод
- Забіг ДІТИ – 1+ Км 10+ Перешкод
11.16. Кожен забіг має в собі наступні категорії
11.16.1. PRO - беруть участь найбільш підготовленні чоловіки та жінки які досягли 18 років.
Бажано мати досвід участі в забігах з перешкодами.
- Обов'язкове проходження всіх перешкод. У разі не проходження перешкоди
Учасник продовжує рух, але не претендує на призове місце;
- Забороняється будь-яка стороння допомога, в тому числі від іншого Учасника
забігу, глядача, тренера згідно з п. 10.12;
11.16.2. Age Group - Забіг вікових груп:
- 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+
11.16.3. OPEN - беруть участь всі бажаючі, які досягли 18 років. Переможці не визначаються.
Учасникам дозволяється допомагати один одному, при проходженні певних
перешкод. На усіх перешкодах буде інформація щодо сторонньої допомоги.
11.16.4. КОМАНДА - КОМАНДНІ ЗАБІГИ. Проводяться за наступними правилами:
- Кількість членів команди - 4 особи;
- Оплата стартового внеску проводиться за усіх учасників команди одним платежем;
- Не допускається реєстрація 3 та менше осіб чи 5 та більше осіб в одну команду. В
разі некоректної реєстрації така команда буде дискваліфікована;
- В команді має бути визначений Капітан;
- В команді має бути мінімум одна особа протилежної статті. В разі відсутності
мінімум однієї особи протилежної статті, така команда буде дискваліфікована та
не може бути представлена до нагороди;
- Результат (місце) команди визначається за часом найповільнішого учасника;
- Кожне завдання Змагання виконується всіма членами команди;
11.16.5. На обов’язкових до виконання перешкодах стороння допомога заборонена. Команді
дозволяється допомагати один одному при проходженні певних перешкод. На усіх
перешкодах буде інформація щодо сторонньої допомоги. Забороняється проходити
перешкоди замість одного з членів команди. Заборонено повертатися на пройдену
перешкоду, а також після фінішу перебувати на перешкодах для допомоги своїй
команді. Допомога іншими Учасниками, що не входять до складу команди буде
розцінено як порушення.
11.16.6. СПРИНТ - Усі перешкоди долаються за правилами категорії OPEN. Максимальна
кількість спроб проходження 1 перешкоди - 2 рази. У разі неможливості подолати
будь-яку перешкоду, учасник виконує штрафну вправу за кожну неподолану
перешкоду наприкінці дистанції. На дистанції діє ліміт часу. Забіг Спринт проводиться
в 3 етапи – кваліфікація та півфінал і фінал. В кожній хвилі стартує 3 учасники
незалежно від статті. В полуфінал виходять 9 Чоловіків та 9 Жінок з найкращим
результатом часу проходження всієї дистанції Змагання. Результати подолання
дистанції можна побачити одразу після фінішу на сайті партнера заходу – чіпової
системи. У фінал виходять 3 Чоловіки та 3 Жінки з найкращим результатом часу
проходження всієї дистанції Полуфіналу.
11.16.7. ДИКЕ КОЛО
11.16.7.1. Повне коло становить 5 км
11.16.7.2. Кількість перешкод на кожному колі – 15. Подолання перешкод здійснюється
за правилами категорії OPEN. Кількість перешкод на колі може зазнати змін
протягом всієї гонки, в залежності від природних, погодних умов, та на розсуд
організаторів.
11.16.7.3. Фінішером вважається Учасник, який подолав мінімум 3 кола (15 км). При
неспроможності подолати 3 кола, учасник не може отримати медаль фінішера.
11.16.7.4. Ліміт часу - 5 годин.
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11.16.7.5. В кінці кожного кола передбачена транзитна зона, де учасник заздалегідь
може залишити необхідні йому речі (їжа, одяг). Доступ уболівальників в
транзитну зону заборонений.
11.16.7.6. Обов'язковим інвентарем є налобний ліхтарик та свисток. Вони можуть
зберігатися в транзитній зоні, але його необхідно буде взяти з собою після
20:00 в залежності від погодних умов.
11.16.7.7. Кожне наступне коло починається, при виході учасника з транзитної зони.
11.16.7.8. Фініш:
- учасник "Дикого кола" повинен перетнути фінішну лінію не пізніше, ніж через
5 годин після свого старту.
- неповні кола не враховуються в загальному заліку учасника. За почате і не
завершене нове коло нараховується штраф +20 хвилин до часу повних кіл.
- в кінці кожного кола (після подолання мінімальної кількості 3 кола) учасник
обирає між транзитною зоною і перетином фінішної лінії.
- у разі перетину учасником фінішної лінії, він офіційно стає фінішером, і не
може продовжити змагання.
- учасник, який бажає подолати ще одне коло, повинен слідувати вказаним
маршрутом, увійти в транзитну зону і через неї попрямувати на нове коло.
- потрапивши в транзитну зону учасник може відпочити, обміркувати ситуацію,
і в разі неможливості продовження руху попрямувати на фініш.
- перед фінішем Учасник повинен подолати декілька Фінішних перешкод, які не
входять в основну групу перешкод на колах.
- учасники, які перетинають фінішну лінію пізніше, ніж через 5 годин після
свого старту штрафуються на 20 хвилин. Та отримають медаль фінішера за
кількістю повністю пройдених кіл за 5 годин після свого старту.
11.16.7.9. Переможці: Переможці - топ 3 серед жінок і чоловіків, які пройшли найбільшу
кількість повних кіл за мінімальний час. Офіційний час фінішу буде
розраховуватися на основі загального часу, що пройшов з моменту старту, до
моменту, коли учасник завершив своє останнє коло. Якщо учасник перетинає
фінішну лінію пізніше, ніж через 5 годин після свого старту, то він не має права
претендувати на призи, навіть якщо з урахуванням штрафу його час призовий.
11.16.7.10. У разі, якщо учасник "Дикого кола" відсторонений від участі з якоїсь іншої
причини крім дискваліфікації (наприклад, травма), загальна відстань буде
визначатися на підставі останнього повного пройденого кола на розсуд
Головного судді.
11.16.7.11. Учасники "Дикого кола" повинні вийти з транзитної зони та почати своє
останнє коло не пізніше ніж через 4,5 години після свого старту. Після цього
часу жодному учаснику не буде дозволено вийти на нове коло. Траса
закривається через 5 годин після старту останнього учасника Дикого кола, а
змагання вважаються офіційно завершеними.

12. Перешкоди
12.1. Кожен забіг має різну кількість перешкод. Кількість перешкод і рівень їх складності
залежить від виду та категорії забігу який обрав Учасник. Докладна інформація про
перешкоди представлена на Веб-сайті www.Dyka-Gonka.com.ua
12.2. Перешкоди діляться на 2 основних види:
- природні, такі як: болота, ставки, озера, річки, пагорби, гори, дерева тощо;
- штучні, такі як стіни, канати, горизонтальні перелази, перешкоди вертикальні, павутинні
полотна, гравій, вода, бруд або крижані баки тощо.
12.3. Для забігів категорії OPEN, TEAM, JUNIOR є два типи перешкод:
- обов'язкові до подолання;
- перешкоди, при неможливості проходження якої, Учасник виконує штраф;
12.4. Для забігів категорії PRO, AGE усі перешкоди обов'язкові до подолання.
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13. Безпека
13.1. Організатор докладає максимальних зусиль для забезпечення безпеки спортивнорозважального заходу.
13.2. Організатор забезпечує базову медичну допомогу під час Забігів. Медичне обслуговування
в процесі заходу здійснює чергова бригада медичної допомоги, яку забезпечує Організатор.
(Чергові бригади Швидкої медичної допомоги та бригада МНС).
13.3. У разі виникнення загрози життю та здоров'ю Учасник зобов’язаний звернутися за
допомогою до чергового лікаря, Судді, волонтера, або до інших Учасників Змагань.
Необхідно залишатися на місці до надання першої медичної допомоги.
13.4. Завдяки унікальній трасі забігів, треба підготуватися до можливих подряпин, скалок та
травм, спричинених спробами подолати дистанцію та перешкоди, встановлені на трасі.
13.5. Учасники несуть персональну відповідальність за дотримання правил техніки безпеки в
рамках проходження перешкод / виконання завдань . Учасник бере на себе відповідальність
за безпеку та стан свого здоров’я.
13.6. Учасник підтверджує, що стан свого здоров'я перевіряв регулярно, фізично здатний до
участі в змаганнях і не має жодних протипоказань.
13.7. Організатор залишає за собою право зняти з дистанції Учасника, який на його думку
потребує негайної медичної допомоги або будь-якої іншої необхідної допомоги.
13.8. Організатор залишає за собою право позбавити Учасника права брати участь в Забігу після:
- вживання алкоголю та / або наркотиків;
- неспортивної поведінки, такої як суперечки, глузування, образи чи фізичне насильства по
відношенню до будь-кого;
- невідповідного вигляду, наприклад, використання взуття з металевими шипами і одягу,
пристроїв які можуть травмувати інших Учасників тощо;
Стартовий внесок в такому випадку поверненню не підлягає.
13.9. Кожен Учасник застрахований страховою компанією – партнером спортивнорозважального заходу.

14. Конфіденційність та захист персональних данних
14.1. При оплаті стартового внеску Учасник дає свою згоду на збір та обробку персональних
даних Організатором в обсязі, необхідному для організації Спортивно-розважального
заходу (включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення,
використання тощо), а також на передачу персональних даних третім особам - лише у
випадках, коли це необхідно для забезпечення законних прав Учасника, а також у випадках,
встановлених чинним законодавством.
14.2. Особисті дані Учасників будуть оброблені Організатором відповідно до чинного
законодавства і Закону України «Про захист персональних даних».
14.3. Організатор зобов'язується дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних
представлених Учасником, не допускати спроби несанкціонованого використання
персональних даних третіми особами, виключити доступ осіб, які не мають безпосереднього
відношення до Спортивно-розважального заходу.
14.4. Учасник надає Організатору необмежений дозвіл на використання зображення Учасника у
наступних випадках:
- відтворювати у будь-якій формі такі матеріали, як фотографії, зображення, відео,
записи, кінофільми або будь-яке інше зображення будь-якого Учасника Заходу;
- Організатор може дозволити своїм партнерам та спонсорам використовувати матеріали,
включаючи зображення Учасника. Всі офіційні партнери та спонсори наведені на вебсайті Організатора;
- копіювати та зберігати матеріали на диску та комп'ютері Організатора;
- публікувати матеріали в пресі, в Інтернеті (в тому числі у соціальних мережах), плакатах
та рекламних щитах;
- використовувати матеріали на телебаченні та радіо;
- використовувати матеріали як фотографії;
- Всі фото- та відеоматеріали Змагання, можуть бути використані Організатором як
допоміжні документи, що підтверджують точність результатів Змагання і випадки
порушення правил.
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15. Визначення переможців та нагородження
15.1. Забіги обслуговується Електронною системою хронометражу.
15.2. Електронна система хронометражу передбачає фіксацію проходження Учасником лінії
старту, фінішу та контрольних точок на дистанції забігів.
15.3. Організатор не гарантує отримання особистого результату у наступних випадках:
- Стартовий номер відсутній, порваний, зім’ятий і т.і.;
- Чіп було втрачено, пошкоджено або не правильно закріплено;
- Електронний чіп був розмагнічений, порваний, зім’ятий, неспрацьовав у натовпі і т.і.;
- Учасник використовував чужий чіп;
- Учасник не пройшов контрольні точки;
- Отримання особистого результату кожним Учасником не гарантується.
15.4. 1, 2, 3 місця в забігу PRO серед чоловіків і жінок нагороджуються кубками, безкоштовною
реєстрацією на наступний забіг на аналогічну дистанцію та цінними призами.
15.5. У Категорії PRO Учасник / Команда з найкращим результатом часу проходження всієї
дистанції Змагання від старту до фінішу стає першим, далі йде Учасник / Команда з
наступним результатом, і т.д. Якщо Учасники показали однаковий результат, то Учасникам
присуджується однакове призове місце. Призові місця наступним Учасникам
присуджуються відповідно до порядкових номерів, наприклад: 1, 1, 2, 3 ... Призовий фонд в
цьому випадку ділиться пропорційно кількості Учасників.
15.6. Учасник, який був нагороджений в категорії PRO, не може бути нагороджений за призове
місце у своїй віковій групі.
15.7. 1 (Перше) місце вікових груп AGE в забігу PRO нагороджуються додатковими медалями.
15.8. Апеляції щодо результатів приймаються протягом 30 хвилин після фінішу, але не пізніше ніж
проведено нагородження. По закінченню цього терміну попередні результати (зі змінами,
якщо потрібно) вважаються остаточними. У разі зняття Учасника з заліку, призове місце
присуджується Учаснику, що займає в таблиці лідерів наступну по черзі позицію.
15.9. Результати забігів можна побачити за кілька хвилин після фінішу на сайті партнера. Активне
посилання переходу розміщене на сайті www.Dyka-Gonka.com.ua Кінцеві Результати будуть
опубліковані протягом 2 робочих днів з дати проведення на сайті.
15.10. У Категорії OPEN нагородження Учасників не проводиться.
15.11. Дистанція ДИКЕ КОЛО: Переможці - топ 3 серед жінок і чоловіків, які пройшли найбільшу
кількість повних кіл за мінімальний час. Офіційний час фінішу буде розраховуватися на
основі загального часу, що пройшов з моменту старту, до моменту, коли учасник завершив
своє останнє коло. Якщо учасник перетинає фінішну лінію пізніше, ніж через 5 годин після
свого старту, то він не має права претендувати на призи, навіть якщо з урахуванням
штрафів його час призовий.
15.12. ТРІФЕКТА. Претендувати на нагородження у Тріфекті можуть лише ті учасники, що подолали
в один день усі Три дистанції в категорії PRO. Переможець визначається за найкращим
результатом часу проходження усієї Тріфекти (Сума часу усіх дистанцій). Сумується лише
час дистанції, де в учасника зберігся браслет. У разі, якщо браслет PRO не збережено, дана
дистанція не сумується.
15.12.1. Першочергово Переможці визначаються серед учасників, що подолали та зберегли
браслети PRO на усіх трьох дистанціях.
15.12.2. У разі, якщо таких учасників менш як 3, то претендувати на нагородження можуть
учасники, що зберегли браслети на 2 дистанціях з трьох.
15.12.3. У разі, якщо учасників, що зберегли браслети PRO на 3 та 2 дистанціях менш як 3, то
претендувати на нагородження можуть учасники, що зберегли браслет на 1 дистанції
з трьох.
15.12.4. Учасник, що не зберіг браслет на жодній з дистанцій Тріфекти претендувати на
нагородження у Тріфекті не може.
15.12.5. 1, 2, 3 місця в ТРІФЕКТІ серед чоловіків і жінок нагороджуються кубками та цінними
призами.

16. Кваліфікація на чемпіонати Європи та світу
16.1. Учасники категорії PRO кваліфікуються на чемпіонат Європи з забігів з перешкодами (OCR
European Championships) у наступних категоріях:
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- PRO – топ 10 чоловіків та жінок
- AGE – топ 10 чоловіків та жінок
Відповідно до результатів змагань перші 10 чоловіків та жінок зі збереженим браслетом
отримують кваліфікацію в категорію PRO.
Наступні
10 учасників за фінішним часом та збереженим браслетом отримують
кваліфікацію в категорію AGE. Кількість місць на кожну вікову категорію розподіляється
наступним чином:
- Молодша вікова група – Чоловіки / Жінки 18-29 – 3 атлети
- Середня вікова група - Чоловіки / Жінки 30-39 – 3 атлети
- Старша вікова група - Чоловіки / Жінки 40-49 – 3 атлети
- Досвідчена вікова група - Чоловіки 50+ / Жінки 50+ – 1 атлет
16.2. Учасники категорії PRO, OPEN, JUNORS кваліфікуються на чемпіонат Світу з забігів з
перешкодами (OCR World Championships) у наступних категоріях:
- PRO – топ 5 чоловіків та жінок
- AGE – топ 10 чоловіків та жінок
- OPEN - топ 10 чоловіків та жінок
- JUNIORS - топ 5 чоловіків та жінок
Відповідно до результатів змагань перші 5 чоловіків та жінок зі збереженим браслетом
отримують кваліфікацію в категорію PRO.
Наступні
10 учасників за фінішним часом та збереженим браслетом отримують
кваліфікацію в категорію AGE. Кількість місць на кожну вікову категорію розподіляється
наступним чином:
- Молодша вікова група - Чоловіки / Жінки 18-29 – 3 атлети
- Середня вікова група - Чоловіки / Жінки 30-39 – 3 атлети
- Старша вікова група - Чоловіки / Жінки 40-49 – 3 атлети
- Досвідчена вікова група - Чоловіки 50+ / Жінки 50+ – 1 атлет
Відповідно до результатів змагань перші 10 чоловіків та жінок забігу OPEN отримують
кваліфікацію в категорію OPEN.
Відповідно до результатів змагань перші 5 чоловіків та жінок забігу JUNIORS отримують
кваліфікацію в категорію JUNIORS.
16.3. Під час пандемії COVID-19 кваліфікація на чемпіонат Європи та Світу не надається.

17. Суддівство
17.1. Спортивно-розважальний захід «DYKA GONKA» обслуговується бригадою Cуддів на чолі з
Головним Cуддею.
17.2. Права та обов’язки Суддів:
- кожен Суддя зобов’язаний пройти всі встановлені Організатором інструктажі. Суддя,
який був відсутній на інструктажі, не допускається до суддівства;
- Суддя відповідає за технічний стан перешкод, трасування своєї ділянки;
- Суддя на дистанції стежить за тим, щоб Учасники проходили перешкоди в рамках
встановлених правил та в повному обсязі;
- Суддя відповідає за об'єктивне фіксування результатів подолання перешкод в Протоколі
перешкоди;
- Суддю уповноважено розв’язувати спірні питання, що виникли під час забігів на ввіреній
йому ділянці;
- Суддя має право дискваліфікувати Учасника за порушення встановлених правил;
- порушення Учасником вимог, встановлених Суддями по виконанню завдання, веде до
дискваліфікації Учасника;
- у разі відмови від виконання інструкцій Судді, неспортивну поведінку, Організатор
залишає за собою право дискваліфікувати Учасника Змагання;
- Судді і члени Оргкомітету мають право зупинити виконання Учасником завдання в будьякий момент, якщо припускають, що Учасник знаходиться під загрозою нанесення
серйозної травми собі та / або оточуючим.
17.3. Головний суддя:
- затверджує обов'язки інших Суддів і стежить за їх виконанням;
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до початку забігів проводить інструктаж Суддів, хронометраж, дає вказівки з основних
питань суддівства;
відстороняє від діяльності (суддівства) Суддів, які вчинили грубі помилки або НЕ
справляються з виконанням своїх обов'язків;
скасовує рішення окремих Суддів, а також рішення Суддів, які суперечать цьому
Регламенту;
закриває перешкоди, якщо виникли умови, що перешкоджають їх проходженню;
здійснює контроль за виконанням Учасниками програми та умов проведення Спортивнорозважального заходу; повнотою підготовки та обладнанням перешкод;
розглядає протести, виносить їх на обговорення суддівської бригади і приймає
підсумкове рішення;
може не допускати Учасників до проходження перешкод в разі порушення цього
Регламенту;
має право не допускати або усувати Учасників від участі в Забігах, якщо їх подальша
участь загрожує їхній та/або оточуючим безпеці і здоров'ю;
відповідає за проведення Спортивно-розважального заходу відповідно до цього
Регламенту, визначення результатів та підбивання підсумків.

18. Дискваліфікація
18.1. Суддівська колегія залишає за собою право дискваліфікувати Учасника. Рішення про
дискваліфікацію Учасника приймає Головний суддя у разі якщо:
- Учасник біг без офіційного номера або чіпу таймінгу ;
- Учасник біг під зареєстрованим номером іншого Учасника;
- Учасник пробіг дистанцію, на яку не був заявлений;
- Учасник скоротив дистанцію;
- Учасник почав забіг до офіційного старту або не з зони старту;
- Учасник проявив неспортивну поведінку (суперечки, глузування, образи чи фізичне
насильство щодо інших Учасників, Організатора, волонтерів чи глядачів і спонсорів)
- Учасник використовував додаткове, заборонене обладнання та/або допомогу глядачів
та/або інших Учасників в подоланні перешкод відповідно до п. 10.12.

19. Протести
19.1. Подача протесту щодо результатів приймаються протягом 30 хвилин після фінішу, але не
пізніше ніж проведено нагородження. По закінченню цього терміну попередні результати (зі
змінами, якщо потрібно) вважаються остаточними.
19.2. Протест приймається лише після сплати грошового внеску в розмірі 200 грн. У разі
задоволення протесту кошти повертаються заявнику. У разі відхилення протесту кошти не
повертаються.
19.3. Протест розглядається Організатором, рішення щодо нього приймається до оголошення
результатів і нагородження.
19.4. Рішення про перегляд призових місць приймається Головою Оргкомітету.
19.5. Будь-які протести щодо суддівства, стандартів і правил проходження подаються Головному
Судді.
19.6. Учасники не мають право подавати протест щодо суддівства якості (чистоти) проходження
перешкод інших Учасників.
19.7. Оргкомітет залишає за собою право розгляду або відхилення протестів.
19.8. Наявність фото, відео матеріалів не може стати приводом для зміни результатів.
Організатори можуть попросити надати такі матеріали, але не гарантують, що їх буде
враховано при винесенні рішення.

20. Інформаційні джерела
20.1. Детальна інформація про спортивно-розважальний захід розміщена на офіційному Вебсайті www.Dyka-Gonka.com.ua
20.2. За інформацію на інших інформаційних ресурсах Організатор Спортивно-розважального
заходу «DYKA GONKA» відповідальності не несе.
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