
ГІД УЧАСНИКА



ІНФОРМАЦІЯ
10 Липня 2021
Приїдь мінімум за 1 годину до твого старту. Це дозволить припаркуватися, забрати 
стартовий пакет, здати речі в камеру зберігання, переодягнутися і провести 
розминку.

Київ. Національний природний парк Голосіївський

ВІЗЬМИ З СОБОЮ
Посвідчення особи (ДІЯ/ Паспорт/ Права), Для дитини – свідоцтво про народження
Рушник та додатковий сухий одяг та взуття

ОДЯГНИ
У нас немає дрес-коду, пам'ятай, що ти будеш бігти в багнюці, підніматися 
пагорбами, лазити під колючим дротом 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://www.google.com/maps/place/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB/@50.37301,30.5060751,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40d4c9c5e8cfdf79:0xc6626a48e4a13f74!8m2!3d50.37301!4d30.5082638


РОЗКЛАД 10 ЛИПНЯ’21
СТАРТ    КОЛО
10.00 – Старт  ДИКЕ КОЛО

СТАРТ     5  КМ
10.20 – Старт ЗУХВАЛА П’ЯТІРКА PRO
10.40 – Старт ЗУХВАЛА П’ЯТІРКА
11.00 – Старт 5 КМ ПАРИ 
11.20 – Старт 5 КМ КОМАНДИ 

СТАРТ     ДІТИ
12.00 – Старт ДІТИ  10- 14 років Хлопці
12.20  - Старт ДІТИ  10- 14 років Дівчата
12.40 – Старт ДІТИ  6- 9 років Хлопці
13.00 – Старт ДІТИ  6- 9 років Дівчата

СТАРТ    МИЛЯ
15.00 – Старт ДИКА МИЛЯ 

СТАРТ   НІЧ
22.00 – Старт НІЧНИЙ ЗАБІГ

Приїдь мінімум за 1 годину до твого старту.



НА ВЛАСНОМУ АВТО:
Маршрут  для ГЕО 
Для паркування – покажіть квиток на Забіг та громко крикніть Дика Гонка

НА ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ:
Найкращий варіант:
Маршрутним таксі № 470 Зупинка “Закарпатська” (Кінцева) (від М. Арсенальна, Дружби 
Народів, Либідська) До локації – 5 хв пішки

Варіант 2:
Маршрутним таксі № 212 Зупинка “Корпус №2 НУБіП” (від М. Теремки, Іподром, ВДНГ);
Від зупинки до локації – 15 хвилин пішки.

ЛОКАЦІЯ
Київ. Національний природний парк Голосіївський

https://www.google.com/maps/place/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB/@50.37301,30.5060751,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40d4c9c5e8cfdf79:0xc6626a48e4a13f74!8m2!3d50.37301!4d30.5082638


GO GO GO!

ВІЗЬМИ
• Квиток (роздрукований або в смартфоні)
• Документ, що посвідчує особу (ДІЯ/ Паспорт/ Права, Свідоцтво про народження) 
• Заповнену «Відмову учасника від відповідальності» (Сайт - Інфо – Правила)

ОТРИМАЙ  СТАРТОВИЙ ПАКЕТ
• Стартовий номер (пишемо на щоці)
• Електронний чіп для реєстрації результату (крім дітей)
• Браслет учасника з часом старту 
• Додатковий браслет жовтого кольору (для категорії PRO)

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
• Отримай МЕДАЛЬ фінішера
• Прийми душ та переодягнися
• Відпочивай 

http://dyka-gonka.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/DYKA-GONKA-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-2021.pdf


НА ЛОКАЦІЇ

ВІЗЬМИ
• Гроші, у нас буде фуд-корт, та спортивні парнери

БЕРЕЖИ  
• Природу, візьми з собою свою улюблену чашку, пляшку з якої ти будеш пити

протягом всього дня. Вода буде доступна для усіх учасників та їх групи
підтримки як на трасі (в пунктах гідратації) так і на центральній локації

• Змагання відбуваються у рекреаційній зоні, тож давай берегти природу та 
зменшимо кількість використаного пластику

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



КАТЕГОРІЇ

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

нагороди у своїй віковій категорії:
 Юніорська вікова група – Чоловіки / Жінки 15-19
 Молодша вікова група – Чоловіки / Жінки 20-29
 Середня вікова група – Чоловіки / Жінки 30-39
 Старша вікова група – Чоловіки / Жінки 40-49
 Досвідчена вікова група – Чоловіки 50+ / Жінки 50+

• В кожному забігу нагороджуються додатковою медаллю 3 Учасника обох 
статтей та кожної вікової категорії з найкращим результатом часу, 
наявність браслету  PRO 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  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
• В кожному забігу нагороджується 3 Учасника обох статей з найкращим 

результатом часу, наявність браслету PRO обов’язкова



КОМАНДИ
• Кількість членів команди – 4 особи
• В команді має бути мінімум одна особа протилежної статті
• Результат (місце) команди визначається за часом НАЙПОВІЛЬНІШОГО

учасника
• Кожне завдання Змагання виконується всіма членами команди
• 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

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

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

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

• Переможці не визначаються
• Бурпі не буде!

КАТЕГОРІЇ

ЧИТАЙ ПРАВИЛА ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕШКОД НА НАШОМУ САЙТІ

https://dyka-gonka.com.ua/ruls/


НАГОРОДЖЕННЯ
ДИСТАНЦІЯ ЧОЛОВІКИ & ЖІНКИ

АБСОЛЮТ
ЧОЛОВІКИ & ЖІНКИ

AGE
ПРИМІТКИ

5 PRO
ДИКЕ КОЛО

Ч

Ж

Призи від партнерів
Реєстрація на 
наступний забіг DG

15 -19 Ч &  Ж
20-29       Ч &  Ж
30-39       Ч &  Ж
40-49       Ч &  Ж
50+          Ч &  Ж

Додаткова медаль

Найкращий результат
часу,

Для 5 PRO додатково:
Наявність браслету PRO 
обов’язкова
Кваліфікація на OCR WC

КОМАНДИ
ПАРИ
ДИКА МИЛЯ

КУБКИ

Долають дистанцію за 
правилами категорії 
OPEN

5 OPEN - - Кваліфікація на OCR WC 
TOP 10 Ч&Ж

ДІТИ 10 -13
ДІТИ 6 - 9

Ч  
Ж

КУБКИ

-
Найкращий результат
часу

Авторську медаль DYKA GONKA отримують усі фінішери!


