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Всі спортсмени несуть відповідальність за знання, розуміння та дотримання регламенту, 
інструкцій та правил проходження спортивно-розважального заходу «DYKA GONKA». 

Зміст цих правил 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. 
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1. Мета і завдання спортивно-розважального заходу «DYKA 
GONKA»  
1.1. Популяризація забігів  з перешкодами в Україні. 
1.2. Пропаганда здорового способу життя серед населення. 
1.3. Розвиток спорту та підтримка фізичної активності широких верств населення. 
1.4. Виявлення найбільш фізично підготовлених Учасників. 
1.5. Мотивування та підтримка фізично активних членів суспільства.  

2. Організатори 
2.1. Загальне керівництво, підготовку та проведення спортивно-розважального заходу «DYKA 

GONKA здійснює ГО «ДИКА ГОНКА» (далі "Організатор") 
2.2. Співорганізатором виступає ФОП  Клименко Л.О. та ФОП Клименко Р.М.. Співорганізаторами 

можуть виступати і інші юридичні та фізичні особи. 

3. Протиепідемічні заходи COVID-9 
3.1. Призначити Клименко Л.О. відповідальною за дотримання протиепідемічних заходів під час 

проведення спортивно-розважального заходу «DYKA GONKA» 
3.2. Забезпечити волонтерів, суддів, оргкомітет заходу засобами індивідуального захисту. 
3.3. Дистанція між учасниками 1,5 м. 
3.4. Максимальна кількість осіб в одній хвилі – 100 осіб. 
3.5. Хвилі максимально розведені у часі, аби звести до мінімуму контакти учасників та 

мінімізувати одночасне знаходження на трасі багатьох осіб. 

4. Дата – 16 Квітня 2022 року 

5. Місце проведення  
5.1. Венеціанський острів, м. Гідропарк.  
5.2.     GPS координати -  50.44430880924949, 30.578891447289863 

6. Основні дати  
6.1. Початок реєстрації – 1 Лютого 2022 
6.2. Кінець реєстрації – 13 Квітня 2022 24:00  
6.3. Можлива Реєстрація в день старту. 

7. Вартість реєстрації   
7.1. Залежить від часу реєстрації  
7.2. Вартість реєстрації може бути змінена або оновлена без попередження. 

ДИСТАНЦІЯ Опис 
До 

08.03.22 
09.03.22 
27.03.22 

28.03.22 -
13.04.22 

В день 
старту 

ДИКЕ КОЛО 

Ліміт Часу – 5 годин 
Коло: 5+Км 15 

Перешкод 
Кількість кіл 
необмежена 1790 грн 1990 грн 2090 грн 2190 грн 

      

ДИКА МИЛЯ 1,6+ Км 15 Перешкод 990 грн 1190 грн 1290 грн 1390 грн 

       

ЗУХВАЛА П’ЯТІРКА 5+ Км 20 Перешкод 1190 грн 1390 грн 1490 грн 1590 грн 

ЗУХВАЛА П’ЯТІРКА PRO 5+ Км 20 Перешкод 1390 грн 1590 грн 1590 грн 1690 грн 
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ЗУХВАЛА П’ЯТІРКА 
КОМАНДА 5+ Км 20 Перешкод 4600 грн 5400 грн 5800 грн 6200 грн 

ЗУХВАЛА П’ЯТІРКА ПАРА 5+ Км 20 Перешкод 2300 грн 2700 грн 2900 грн 3100 грн 

      

ДИКИЙ ТРЕЙЛ  10+ Км  590 грн 690 грн 790 грн 890 грн 

      

ДИКИЙ СПРИНТ 200+ м 10 Перешкод 390 грн 440 грн 490 грн 590 грн 

      

ДІТИ  1+ Км 10 Перешкод 340 грн 390 грн 390 грн 390 грн 

      

 
8. Внесення змін 

8.1. Зміна даних учасника можлива до 13.04.2022. Вартість послуги – 100 грн.  
8.2. Перереєстрація на іншу особу можлива до 13.04.2022. Вартість послуги – 100 грн. При зміні 

дистанції - додатково необхідно оплатити різницю в вартості між сплаченим внеском та 
актуальною ціною на дату перереєстрації.  

8.3. Зміна дистанції можлива до 13.04.2022. Вартість послуги – 100 грн. Додатково необхідно 
оплатити різницю в вартості між сплаченим внеском та актуальною ціною на дату 
перереєстрації. При зміні дистанції на меншу за вартістю – різниця в ціні не повертається.  

8.4. Перенесення реєстрації на інший старт протягом року можливий до 13.04.2022. Вартість – 
300 грн без поважної причини. Категорія Діти – 100 грн.  За наявності актуальної довідки від 
лікаря перенесення здійснюється безкоштовно на наступний старт DYKA GONKA.  

8.5. На Учасника покладається обов’язок отримати промокод та самостійно здійснити 
перереєстрацію на інший старт. Перереєстрація здійснюється на загальних умовах. У разі 
досягнення ліміту учасників на обраній дистанції додаткові слоти не додаються, а учасник 
повинен обрати іншу дистанцію. 

8.6. Перереєстрація на іншу особу в день старту – 300 грн.  
 

9. Програма - 16 Квітня 2022 

Необхідно прийти мінімум за 1 годину до старту, згідно з розкладом стартів для отримання пакета 
учасника, розминки та підготовки до старту. 

09:00 – 15.00  отримання стартових пакетів 
 

10.00 – Старт ДИКИЙ ТРЕЙЛ  
Ліміт часу на проходження траси – 2 години 
 

10.20 – Старт ДИКЕ КОЛО  
  Ліміт часу на проходження траси – 5 годин 
____________________________________________________________________ 
 
10.40 – Старт ЗУХВАЛА П’ЯТІРКА  PRO  
11.00 – Старт ЗУХВАЛА П’ЯТІРКА  OPEN 
11.40 – Старт ЗУХВАЛА П’ЯТІРКА ПАРИ 
12.00 – Старт ЗУХВАЛА П’ЯТІРКА  КОМАНДИ  
 
Ліміт часу на проходження траси – 2 години 
____________________________________________________________________ 
12.40 – Старт ДІТИ 10- 14 років ХЛОПЦІ 
13.00 – Старт ДІТИ 10- 14 років ДІВЧАТА 
13.20 – Старт ДІТИ 6-9 років ХЛОПЦІ 
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13.40 – Старт ДІТИ 6-9 років ДІВЧАТА 
____________________________________________________________________ 
 

 14.00 – Старт ДИКА МИЛЯ   
Ліміт часу на проходження траси – 1 година 
____________________________________________________________________ 
 

 15.00 – Старт ДИКИЙ СПРИНТ 
 По 5 осіб кожні 2 хвилини   
 

Стартовий номер Час старту 

101 102 103 104 105 15:00 

106 107 108 109 110 15:02 

111 112 113 114 115 15:04 

116 117 118 119 120 15:06 

121 122 123 124 125 15:08 

126 127 128 129 130 15:10 

131 132 133 134 135 15:12 

136 137 138 139 140 15:14 

141 142 143 144 145 15:16 

146 147 148 149 150 15:18 

 

 15.30 –ДИКИЙ СПРИНТ. ФІНАЛ 
____________________________________________________________________ 
 
16:00 – Нагородження переможців Трейл, 5 PRO,  КОМАНДИ, ПАРИ, ДІТИ 6-9, ДІТИ 10-14, МИЛЯ, 
СПРИНТ 

 
16:00 – Закриття траси 
ЛІМІТ ТРАСИ дорівнює часу закриття траси 
 
16.30 – Старт ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЗАБІГ 
 
 
 

10. Категорії забігів: 
10.1. PRO - беруть участь найбільш підготовленні чоловіки та жінки які досягли 15 років. Бажано 

мати досвід участі в забігах з перешкодами.  
- 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; 

- Забороняється будь-яка стороння допомога, в тому числі від іншого Учасника забігу, 
глядача, тренера. 

10.2. AGE GROUP - Забіг вікових груп: 
- 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+ 
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10.3. OPEN - беруть участь всі бажаючі, які досягли 15 років. Переможці не визначаються. На 
обов’язкових до виконання перешкодах стороння допомога заборонена.  Учасникам 
дозволяється допомагати один одному, при проходженні певних перешкод. На усіх 
перешкодах буде інформація щодо сторонньої допомоги.  

10.4.    КОМАНДА - КОМАНДНІ ЗАБІГИ. Проводяться за наступними правилами:  
- Кількість членів команди - 4 особи; 
- В команді має бути визначений Капітан; 
- В команді має бути мінімум одна особа протилежної статті;  
- Команда, 4 учасники якої є однієї статті може брати участь в командних змаганнях поза 

конкурсом. Тобто не претендуючи на нагородження. При цьому, свій час проходження 
та медалі отримують усі фінішери;  

- Результат (місце) команди визначається за часом найповільнішого учасника; 
- Кожне завдання Змагання виконується всіма членами команди; 
- 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.  

10.5.    ПАРИ - ПАРНІ ЗАБІГИ. Проводяться за наступними правилами:  
- Кількість членів команди - 2 особи; 
- В парі мають бути особи протилежної статті; 
- Мінімальний вік учасників – 15 років; 
- Результат (місце) команди визначається за часом найповільнішого учасника; 
- Кожне завдання Змагання виконується обома членами пари; 
- На обов'язкових до виконання перешкодах стороння допомога заборонена.  Парі 

дозволяється допомагати один одному при проходженні певних перешкод. На усіх 
перешкодах буде інформація щодо сторонньої допомоги. Забороняється проходити 
перешкоди один замість другого. Заборонено повертатися на пройдену перешкоду, а 
також після фінішу перебувати на перешкодах для допомоги своїй половині. Допомога 
іншими Учасниками, що не входять до складу пари буде розцінено як порушення.  

10.6. ТРЕЙЛ - біг по пересіченій місцевісті та бездоріжжю. Подолання штучних перешкод не 
передбачено.  

10.7.    ДИКЕ КОЛО  
- Повне коло становить 5 км 
- 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. 

- Фінішером вважається Учасник, який подолав мінімум 3 кола (15 км). При 
неспроможності подолати 3 кола, учасник не може отримати медаль фінішера. 

- Ліміт часу - 5 годин. 
- В кінці кожного кола передбачена транзитна зона, де учасник заздалегідь може залишити 

необхідні йому речі (їжа, одяг). Доступ уболівальників в транзитну зону заборонений. 
- Кожне наступне коло починається, при виході учасника з транзитної зони. 
- 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. 
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- 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 группу 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. 

- 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. 

- 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. 

- Учасники "Дикого кола" повинні вийти з транзитної зони та почати своє останнє коло 
не пізніше ніж через 4,5 годин після свого старту. Після цього часу жодному учаснику 
не буде дозволено вийти на нове коло. Траса закривається через 5 годин після 
старту останього учасника Дикого кола, а змагання вважаються офіційно 
завершеними. 

10.8. СПРИНТ - Довжина дистанції – 200 + метрів  10 + перешкод 
- Ліміт учасників – 100 осіб 
- В забігу СПРИНТ можуть брати участь особи, яким на дату проведення події 

виповнилося 15 років.  
- Дистанція долається за правилами категорії PRO.  
- Учасники стартують хвилями кожні 2 хвилини по 5 осіб у хвилі. Для кожного учасника 

виділена окрема смуга перешкод. У разі неможливості подолати будь-яку перешкоду з 
першого разу, учасник переходить на додаткову, 6ту смугу. Далі рухається виключно по 
ній. Перешкоди на додатковій смузі проходяться в порядку живої черги.  

- Ліміт часу – 15 хвилин.   
- У разі неспроможності учасника подолати дистанцію в межах ліміту часу, він 

дискваліфікується. У разі неспроможності учасника подолати будь-яку перешкоду, 
браслет категорії Pro зрізається, а Учасник дискваліфікується. Дискваліфікаваний 
учасник втрачає право отримати медаль фінішера. 

- Кваліфікаційний забіг проводиться з 15:00 – 15:45. У разі запізнення учасника на свою 
хвилю, його реєстрація не може буде перенесена на більш пізній час.  

- У фінал о 16:00 виходять 6 Чоловіків та 6 Жінок з найкращим результатом часу 
проходження всієї дистанції Кваліфікації. 

- Учасник з найкращим результатом часу проходження всієї дистанції Змагання від 
старту до фінішу стає першим, далі йде Учасник з наступним результатом, і т.д. Якщо 
Учасники показали однаковий результат, то Учасникам присуджується однакове 
призове місце.  

10.9. ДИТЯЧИЙ ЗАБІГ 
- Діти біжать по окремій дитячій трасі 
- На дистанції учасників супроводжують 2 волонтери – один біжить попереду, показуючи 

трасу, інший – заключний, за усіма дітьми. 
- На кожній перешкоді буде волонтер, який пояснить, допоможе та підтримає дітей. 
- Діти біжать без чіпов. Визначаються ЛИШЕ 3 перші фінішери в кожній категорії.  
- Усі фінішери отримують медаль 
- Учасник дитячого забігу дискваліфікується, і не може перетендувати на нагородження 

у разі виходу Батьків / Опікунів / Тренерів такої дитини за розміточну стрічку на полосу 
перешкод.  

10.10. Програма може зазнати не значних змін за рішенням організаторів, про що буде 
попереджено на офіційних сторінках Заходу. 
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11. Перешкоди 
11.1. Кожен забіг має різну кількість перешкод. Кількість перешкод і рівень їх складності 

залежить від виду та категорії забігу який обрав Учасник. 
11.2. Організатор має право змінювати довжину траси і кількість перешкод / завдань до їх 

анонсування Учасникам. 
11.3. Учасники  зобов'язані знати Регламент, Правила Спортивно-розважального заходу DYKA 

GONKA та суворо їх виконувати. 
11.4. Учасник допускається до змагань після підписання Відмови від відповідальності.  
11.5. Учасники забігів PRO мають необмежену кількість спроб для проходження однієї 

перешкоди. Якщо при проходженні дистанції Учасник не зміг подолати повністю перешкоду, 
то він заново проходить її в порядку живої черги.  

11.6. У разі не проходження перешкоди, Учасники категорії OPEN виконують штрафні вправи. 
Кожен Учасник зобов'язаний зробити мінімум одну спробу проходження перешкоди і тільки 
після цього може скористатися правом робити штафні вправи. В категорії PRO   Учаснику 
забороняється виконання штрафних вправ, всі перешкоди обов'язкові для проходження. 
КожномуУчаснику категорії PRO видається браслет, і в разі не проходження перешкоди – 
цей браслет зрізає Суддя, а Учасник переходить в категорію OPEN. 

11.7. Перешкоди, що входять в програму, будуть анонсовані для Учасників в день Змагання. 

 

12. Нагородження 
12.1. Всі учасники змагань на фініші отримують пам'ятну медаль. 
12.2. 1, 2, 3 місця в забігу PRO серед чоловіків і жінок нагороджуються кубками та безкоштовною 

реєстрацією на наступний забіг на аналогічну дистанцію. 
12.3. 1, 2, 3 місця у вікових групах AGE в забігу PRO нагороджуються додатковими медалями. 

(Учасник, який був нагороджений в абсолюті PRO, не може бути нагороджений за призове 
місце у своїй віковій групі). 
Вікові групи: 

- 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+ 

12.4. 1, 2, 3 місця в забігу серед КОМАНД нагороджуються кубками (1 на команду).  
12.5. 1, 2, 3 місця в забігу серед ПАР нагороджуються кубками (1 на Пару).  
12.6. 1, 2, 3 місця в забігу серед ТРЕЙЛУ нагороджуються кубками.  
12.7. 1, 2, 3 місця в забігу ДИКЕ КОЛО серед чоловіків і жінок нагороджуються кубками. 
12.8. 1, 2, 3 місця в забігу СПРИНТ. ФІНАЛ серед чоловіків і жінок нагороджуються кубками та 

безкоштовною реєстрацією на наступний забіг на аналогічну дистанцію. 
12.9. 1, 2, 3 місця в забігу ДІТИ серед хлопців та дівчат нагороджуються кубками. 


