
2020 ГІД УЧАСНИКА
Тут ми розкажемо те, 

що завжди цікаво та складно знайти



Ще МІСЯЦЬ і ми зустрінемось 
на Race Nation ! 

Це ідеальний шанс, щоб 
перевірити себе на силу, 
міцність та витривалість!

Готуйся та дай виклик своєму 
організму! 

ПЕРЕБОРИ СТРАХ – ЦЕ 

ПЕРША ПЕРЕМОГА!



РЕГУЛЯРНІ 
ТРЕНУВАННЯ 

ДОПОМОЖУТЬ 
ТОБІ БУТИ 
ФІЗИЧНО 

ВИТРИВАЛІШИМ 
ТА БАДЬОРИМ!

Ось маленький 
challenger для 

тебе. 
Рекомендуємо 

спробувати 
самому та зробити 

виклик другу



ХАРЧУВАННЯ

ПРАВИЛЬНЕ 

ХАРЧУВАННЯ – ЦЕ КРОК 

ДО УСПІШНОГО ФІНІШУ! 

Рекомендуємо замінити 

фаст-фуд/солодощі/газовані напої на 

овочі/фрукти та багато натуральної води



ЛОКАЦІЯ

Буковель – це єдина локація, де ти побачиш сніг, 
відчуєш дику природу, піднімешся на справжню 
гору та спустишся лижною трасою без лиж!

... SOON…

А після успішного фінішу ти можеш відновитися у чанах, 
поповнити калорії бограчем, зігрітися глінтвейном та отримати 
безліч фото для Інстаграм.



ЯК ДІСТАТИСЯ?

Проста і надійна логістика – це економія часу та сил
Ми підготували для тебе варіанти логістики на Race Nation Bukovel 

Також пропонуємо ТРАНСФЕР з Івано-Франківська до ГК Буковель 

(КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ ОБМЕЖЕНА❗️)

Бажаючим прохання зв'язатись з координатором.
Бронювання лише за попередньої оплати, кошти не повертаються.

Від'їзд 21 березня о 6:00 від 
Залізничного вокзалу 
м.Івано-Франківськ.

Від'їзд з Буковелю 21 березня о 17:30.
Прибуття до Івано-Франківська 
орієнтовно о 20:30.

Вартість поїздки в одну 
сторону — 180 грн.

Вартість поїздки в обидва напрямки 
(Івано-Франківськ - ГК Буковель - Івано-
Франківськ) — 300 грн.

Координатор трансферу: 

Катерина

+380 (93) 943-33-86

@kateryna_lysakova

@katerynalysakova

Від'їзд 21 березня о 8:00 від 
Залізничного вокзалу 
м.Івано-Франківськ.

або

https://racenation.ua/wp-content/uploads/2019/12/bukovel_transfer.pdf


ОРІЄНТОВАНИЙ ТАЙМІНГ ЗАХОДУ

RACE NATION BUKOVEL

Діапазони для 5️+км:
10:00 — Elite
10:25 — Team Elite
10:30 - 11:20 — Team Standart
11:20-12:20 — Standart
⏳Ліміт проходження : 2 год 30 хв

Діапазони для 10+км:
12:20 — Elite
12:40 — Team Elite
12:55-13:15 — Team Standard
13:15-14:00 — Standart
⏳Ліміт проходження : 3 год 30 хв

8:00 Відкриття стартового містечка

Закриття стартового містечка: 17:30

*точний час старту кожного учасника буде повідомлено за 2 дні до Гонки
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ПЕРЕД СТАРТОМ

Знайдіть свій 
стартовий номер у 

списках

За  1.5год до старту прийдіть за 
стартовим пакетом учасника.

З собою необхідно мати документ, що засвідчує 
особу, заповнений лист-відмова від претензій

Перевдягніться

Залиште речі у 
камері схову

Відновіть водний 
баланс

Розігрійте 
м’язи



ПРАВИЛА 

Будьте ввічливими та дотримуйтесь спортивної етики

Візьміть з собою ! Без нього не допускають до 
старту

Не смітіть на дистанції та у стартовому містечку

Тримайтесь праворуч, щоб швидші учасники мали 
змогу обігнати вас

Якщо вам потрібно допомога, зверніться до маршалів 
чи організаторів заходу

Користуйтесь пунктами гідратації вздовж траси та на 
фініші

Деталі: та 

https://racenation.ua/wp-content/uploads/2020/02/REGLAMENT-2020.pdf
https://racenation.ua/wp-content/uploads/2019/12/Pravyla_reyestratsiyi_ta_uchasti_Bukovel2020_zyma-1.pdf
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ПІСЛЯ ФІНІШУ

Отримайте медаль 
фінішера

Відновіть 
водний 
баланс

Завітайте до магазину 
Race Nation у стартовому 

містечку

Поділіться враженнями зі 
своїми друзями у соціальних 

мережах та позначайте нас на 
фото

Шукайте фото та відео на сайті та 
сторінках Race Nation у соціальних 

мережах

Плануйте нові старти 
та реєструйтесь на 

https://racenation.ua/

https://racenation.ua/


1 МІСЯЦЬ ДО ГОНКИ
передзамовлення трансферу до локації 

(кількість мість обмежена!)

10 ДНІВ ДО ГОНКИ
останнє замовлення футболок учасника

5 ДНІВ ДО ГОНКИ
завершується онлайн перереєстрація

3 ДНІ ДО ГОНКИ
закриття реєстрації та внесення даних 

учасників команди

2 ДНІ ДО ГОНКИ
оприлюднення списків, стартових номерів 

та точних часів старту  учасників

1,5 ГОД ДО СТАРТУ
перереєстрація на місці та зміна анкетних 

даних, та внесення учасників команди (200грн)

1 ДЕНЬ ПІСЛЯ ГОНКИ 
висвітлення результатів учаснкиів

2 РОБОЧІ ДНІ ПІСЛЯ ГОНКИ
внесення правок в результати всіх учасників

КЛЮЧОВІ ДАТИ, ЯКІ 

ПОТРІБНО ЗАПАМ'ЯТАТИ:



Біжиш? А твої близькі?

1+1 – ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ ДІЙСНОМУ УЧАСНИКУ RACE NATION, ЩО ПРОВОДИТЬ РЕЄСТРАЦІЮ НА 
ГОНКУ СЕЗОНУ 2020 РОКУ, ЗАПРОСИТИ У ТОЙ САМИЙ ЗАБІГ (ГОНКА, ДИСТАНЦІЯ, КАТЕГОРІЯ) ДО 
УЧАСТІ ДРУГА, ЩО НЕ БУВ ЖОДНОГО РАЗУ УЧАСНИКОМ RACE NATION РАНІШЕ.

*Учасник може скористатися опцією “1+1” лише раз на рік на Standart, Team Standart, Team Elite.
**Послуга “1+1” активовується автоматично після наявності мінімум однієї реєстрацій в період
2015-2019 років та однієї реєстрації у сезоні 2020 або двох реєстрацій в сезоні 2020.
***Попередні реєстрації зі знижкою та за спеціальними умовами не враховуються для надання
послуги “1+1”.

Деталі «Пропозиції 1+1» за посиланням.

Змінюємо життя оточуючих РАЗОМ із вами!

https://racenation.ua/posluga-1-1/


ЯК ЗАМОВИТИ

На пошту вкажіть: 

номер квитка

Гонку, дистанцію, категорію

ПІП

ч/ж

розмір футболки

Футболку учасника гонки в Буковелі можна оплатити та 
додати до пакету учасника до 11.03.20. 

При наявності відповідного розміру, лонгслів можна буде 
придбати у день старту за ціною 550грн.



КОНТАКТИ

t.me/racenationuaracenation.ua

youtube.com/c/RaceNation2015 facebook.com/racenation.ua

instagram.com/racenation.ua

+38 063 335 81 95

МИ ВЖЕ В ОЧІКУВАННІ! А ТИ?

http://t.me/racenationua
http://racenation.ua
http://youtube.com/c/RaceNation2015
http://facebook.com/racenation.ua
http://instagram.com/racenation.ua

