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пам'яті героїв Чорнобиля "СЛАВУТИЧ" ї ї 

1. Загальні положення 
XXXIII легкоатлетичний пробіг пам'яті героїв Чорнобиля "СЛАВУТИЧ" (далі -
Змагання) проводиться щорічно з нагоди річниці аварії на Чорнобильській АЕС у 
м.Славутичі Вишгородського району Київської області (Україна). 

2. Мета Змагань 

- залучення любителів бігу до заходів, присвячених 36-й річниці аварії на 
Чорнобильській АЕС; 

- популяризації бігу як потужного засобу оздоровлення людей будь-якого віку; 
- залучення широких мас населення до регулярних занять спортом; 
- забезпечення змагальності серед любителів бігу України та інших держав. 

2. Місце та час проведення Змагань 

Змагання відбудуться в суботу, 16 квітня 2022 року, у місті Славутичі Київської 
області (Україна). 
Реєстрація учасників здійснюється виключно на сайті «ВсеПробеги» 
https://vseprobegi.org/. 
Завершення реєстрації: стартовий пакет з медаллю фінішера - 27 березня, 
стартовий пакет без медалі фінішера - 8 квітня. Після 8 квітня реєстрація учасників 
Змагань не проводиться. 
Прибуття, розміщення учасників з інших міст здійснюється 15 квітня. 
Видача стартових номерів здійснюється 15 квітня з 14:00 до 19:00, та 16 квітня з 
08:00 до 10:00 в холі БК «Енергія» (проспект Дружби Народів, 7). 
Урочисте відкриття Змагань відбудеться 16 квітня о 10:30 біля будівлі БК «Енергія». 
Старт Змагань відбудеться на перехресті проспекту Дружби Народів і вулиці 
Фестивальної 16 квітня об 11:00. 

4. Учасники Змагань 

До участі у Змаганнях допускаються усі охочі любителі бігу. Кожен учасник Змагань 
особисто відповідальний за стан свого здоров'я. На дистанцію півмарафону (21,097 
км) допускаються бігуни не молодші 16 років. Обмеження віку на дистанції 5 та 10 км 
- не молодше 6 років. 
На усіх дистанціях проводиться особиста першість у абсолютному заліку та вікових 
групах. 

https://vseprobegi.org/


5. Дистанції. Вікові групи 
У рамках XXXIII пробігу "Славутич" проводяться змагання на дистанціях: 
5, 10 км і півмарафон - 21 км 97,5 м. Старт на всі дистанції - загальний. 
Вік учасників фіксується на день проведення Змагань. 
На дистанції 5 та 10 км спортсмени змагаються у таких вікових групах: 

Чоловіки М14 М15 М18 М40 М50 М60 М70 М80 

Повних років до 14 вкл. 15-17 18-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 та 
старші 

Жінки Ж14 Ж15 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 

Повних років до 14 вкл. 15-17 18-34 35-44 45-54 55-64 65 та 
старші 

На дистанції 21,0975 км спортсмени змагаються у таких вікових групах: 

Чоловіки М16 М19 М40 М50 М60 М70 М75 

Повних років 16-18 19-39 40-49 50-59 60-69 70-74 75 та старші 

Жінки Ж16 Ж19 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 

Повних років 16-18 19-34 35-44 45-54 55-64 65 та старші 

Примітка: за рішенням суддівської колегії суміжні вікові групи можуть бути об'єднані 
згідно з фактичною кількістю учасників Змагань. 

6. Нагородження переможців 

На всіх дистанціях (5 км, 10 км та півмарафон) дипломами, медалями та цінними 
призами* нагороджуються троє чоловіків та жінок, які показали кращий час у 
загальному заліку. Медалями та дипломами нагороджуються переможці у кожній 
віковій групі чоловіків та жінок; а також другий та третій призери за умови участі не 
менше ніж чотирьох спортсменів у групі. 
Переможці та призери у загальному заліку призами у своїх вікових групах не 
нагороджуються. 
Нагородження переможців та призерів змагань відбудеться 16 квітня на церемонії 
закриття Змагань біля будівлі БК «Енергія» (або в холі, в залежності від погоди). 
*) Можливість нагородження цінними призами визначається оргкомітетом за 
наявності достатнього фінансування 

7. Організація Змагань 
Організатори Змагань: відділ молоді та спорту виконавчого комітету Славутицької 
міської ради Вишгородського району Київської області, ППО "Чорнобильська АЕС" 
(ППО ЧАЕС) та КЛБ "Славутич". 
Загальне керівництво підготовкою та проведенням Змагань здійснює організаційний 
комітет змагань. 
Безпосереднє проведення Змагань покладається на суддівську колегію, затверджену 
наказом відділу молоді та спорту. 
Харчування та проживання учасників здійснюється за рахунок відряджуючих 
організацій або особисто. 



Вся додаткова інформація на сайті: https://vseprobegi.org/ 
Телефони та електронна пошта для зв'язку з організаторами: 

Єрастова Уляна (відділ молоді та спорту): 
служб. /04579/ 3-00-11 *139 (тел./факс), моб. 0509640059, 
sport@slav.gov.ua 
Сулімов Валерій (КЛБ «Славутич») дом. /04579/ 2-83-25; 
моб. 050 3578817, valeriy.sulimov@gmail.com 

Проїзд: від м. Києва - автобусом до Славутича або Чернігова, 
від м. Чернігова - електропотягом або автобусом до Славутича. 

Детальна інформація з розкладу транспорту та інфраструктури Славутича є на сайті 
http://www.slavutich.cn.ua/ 

8. Фінансування Змагань 

Фінансування Змагань відбувається частково за рахунок пайової участі відділу 
молоді та спорту виконавчого комітету Славутицької міської ради Вишгородського 
району Київської області (медалі, грамоти переможцям та призерам за категоріями), 
ППО ЧАЕС та інших організацій, що надали підтримку при підготовці та проведенні 
пробігу. 

Це Положення є офіційним викликом на XXXIII легкоатлетичний пробіг 
пам'яті героїв Чорнобиля "Славутич". 
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