
 
 

 
 

 Правила реєстрації та участі  

у спортивно-масовому розважальному заході «Race Nation»  

 

Дата: 21 березня 2020 року  

Місце проведення заходу: Івано-Франківська область, село Поляниця, ГК “Буковель” 

Ключові дати:  

Початок реєстрації: 10.12.2019  

Кінець реєстрації: 18.03.2020 р. (або при досягненні максимальної кількості учасників).  

Реєстрація в день старту можлива за умови наявності вільних слотів.  

Повернення 50% коштів можливе до 21.02.2020 р.  

 

Вартість реєстрації (грн):  

 (5+ км / 20+ перешкод) 
 

Категорія забігу Вартість, грн 

Elite 1090,00 

Team Elite 5450,00 

Team Standart Від 4450,00 

Standart Від 890,00 

 
(10+ км / 20+ перешкод) 

 

Категорія забігу Вартість, грн 

Elite 1290,00 

Team Elite 6450,00 

Team Standart Від 5450,00 

Standart Від 1090,00 

 

 Ліміт учасників: 1375 

Оргкомітет залишає за собою право змінити час старту, вартість участі та кількість 

учасників! 

Заміна будь-яких анкетних даних після реєстрації можлива до 16.03.2020р. та оплачується 

окремо – 200 грн.  

Перереєстрація на іншу людину можлива до 16.03.2020р. та оплачується окремо – 200 грн. 

Перереєстрація учасника в межах заходу можлива до 16.03.2020р. та оплачується окремо – 

200 грн + доплата у розмірі різниці внесків між участями. 

Внесення анкетних даних не зареєстрованих учасників команд у день Гонки можливе за 1,5 

год до старту та оплачується окремо – 200 грн. 



 
 

 
 

Заміна даних можлива тільки в рамках заходу, на який було зареєстровано учасника (на 

майбутні заходи перереєструватися не можливо). 

Нагороди: 

Учасники забігів «ELITE», які зайняли 1, 2 та 3 місця (серед чоловіків та жінок окремо) 

отримують кубки та безкоштовну участь в наступному заході*.  

* - в наступному за календарем Race Nation. Реєстрація можлива протягом місяця. Участь 

не може передаватись третій особі та/або компенсуватись коштами. 

Команди, які посіли 1,2,3 місця у забігах «TEAM ELITE» отримують кубки (один на 

команду). Забіг «TEAM» НЕ отримує кубок і НЕ претендує на призові місця**. 

 

Пакет учасника «Забігу»: 

1. Стартовий номер. 

2. Медаль фінішера. 

3. Електронний хронометраж (час, номер за порядком). 

4. Страховка. 

5. Користування переодягальнями. 

6. Користування камерою зберігання. 

7. Душевна організація змагань. 

 

**Найбільш повні та детальні умови участі в заході Ви можете знайти у ДОГОВОРІ 

ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ та РЕГЛАМЕНТІ заходу. 

Наявність особистого свистка ОБОВ’ЯЗКОВА! 

 

Увага! Придбана на сайті футболка заходу зберігається на складі 1 місяць після 

старту. Якщо протягом цього часу ви не забрали її – вона списується. Кошти не 

повертаються! 

 

Ліміт часу на подолання дистанцій : 

(5+ км / 20+ перешкод) – 2,5 год 

(10+ км / 25+ перешкод) – 3,5 год 

 

 

 

УВАГА!!!  

Даний захід є небезпечний для Вашого життя та здоров’я! 


