
 

 
 

Затверджую 
Директор ГО «Бігова Україна» 

 
_______________ 
Черніцький Д.Л. 

 
Регламент проведення 

«ONLINE CYCLING.  
CYCLINGTHON GRAND TOUR 2020»  

1. Дата проведення 
Дата: 18 червня -  16 серпня 
 

2. Мета Змагання 
«ONLINE CYCLING 2020» (далі – Серія Змагань) проводиться з метою популяризації та            
пропаганди велосипедних масових заходів в Україні, а також: 

• популяризації та пропаганди здорового способу життя; 
• розвитку масового спорту в умовах обмеження проведення масових заходів на вулиці; 
• мотивування української аудиторії, допомоги в досягненні нею особистих і спортивних цілей,            

стимулювання росту спортивних досягнень у широких масах населення України. 

3. Організатори, патронат, спонсори 
Організатором Змагання виступає громадська організація «Бігова Україна». 
Організатор формує оргкомітет з числа своїх штатних співробітників, а також із залученням            
вузькопрофільних фахівців з різних видів спорту. 
 
До складу Оргкомітету входять: 

• Директор Змагання Черніцький Д.Л.; 
• Головний суддя Змагань Третьяков І.О.; 
• Секретар змагання Беліченко Л. 

4. Програма заходу 

 

Дистанція Відкриття 
реєстрації 

Дистанції Період для 
заліку 

кілометрів 

Період 
надсилання 

медалей 

Ukrainian cycling tour 18 червня 30/60/100/160 км 10 липня по 16 
липня 

 з 24  липня 

French cycling  tour 18 червня 30/60/100/160 км 31 липня по 06 
серпня 

з 14 серпня 

Spanish  cycling tour 18 червня 30/60/100/160 км 21 серпня  по 27 
серпня 

з 04 вересня 

Italian  cycling tour 18 червня 30/60/100/160 км 11 вересня по 17 
вересня 

з 25 вересня 

 

5. Умови допуску до Змагання 



Допуск учасників до Змагання здійснюється за наявності сплаченої реєстрації на сайті           
https://onlinecycling.runukraine.org/. 
До змагання допускаються учасники з 10 років. Вік учасника розраховується на 31 грудня 2020              
года. Згідно правил дорожнього руху України рухатись по дорозі на велосипеді дозволено особам             
з 14 років. 

 
Усі зареєстровані учасники самостійно несуть відповідальність за власне життя та здоров'я,           
щодо проведення змагання та підписують відповідну заяву. 

Учасник на дистанції обов'язково має бути у захисному шоломі. Доведена відсутність           
шолому може призвести до дискваліфікації.  

6. Маршрути і траса 
Маршрут, трасу та кількість кілометрів Учасник обирає самостійно на свій розсуд. 
 

7. Реєстрація на Змагання 
Учасники допускаються до Змагання за умови належної і своєчасної реєстрації на Змагання. 
Реєстрація можлива в режимі online на сайті організатора Змагання 
https://onlinecycling.runukraine.org/ 
Електронна реєстрація учасників на Ukrainian cycling tour, відкрита з 18.06.2020 року по            
06.07.2020 року, час 10:00 (при наявності вільних слотів). 
Електронна реєстрація учасників на French cycling tour з 18.06.2020 року по 27.07.2020 року,             
час 10:00 (при наявності вільних слотів). 
Електронна реєстрація учасників на Spanish cycling tour з 18.06.2020 року по 17.08.2020            
року, час 10:00 (при наявності вільних слотів). 
Електронна реєстрація учасників на Italian cycling tour з 18.06.2020 року по 07.09.2020 року,             
час 10:00 (при наявності вільних слотів). 
Організатор Змагання має право призупинити або повністю закрити реєстрацію без попередження           
в разі досягнення ліміту учасників. 
Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив заявку та сплатив стартовий внесок. 
Реєстраційний внесок, сплачений учасником Змагання, не підлягає поверненню ні за яких           
обставин, наприклад: якщо учасник Змагання не може взяти участі у Змаганні, завершити обрану             
дистанцію, не вкладається в установлений ліміт часу, а також якщо учасник дискваліфікований            
або Змагання скасовано через форс-мажорні обставини і т.д. 
Реєстрація учасника анулюється, якщо під час реєстрації ним були надані неточні та/або            
помилкові дані. У разі анулювання реєстрації грошові кошти не повертаються. 
Оплачена реєстрація не може бути відмінена і стартовий внесок не повертається. 
 

8. Стартовий внесок для індивідуальних реєстрацій. Ліміти слотів 
 
Вартість стартового внеску на дистанції Ukrainian cycling tour/French cycling tour/Spanish          
cycling tour/Italian cycling tour становить на - 250 слотів для кожного заходу: 450 грн. для членів                 
ГО та базова вартість 540 грн.; 
 
У вартість стартового внеску не включена комісія за переказ грошових коштів. 
Оплата стартового внеску учасниками Змагання здійснюється електронним платежем на сайті          
організатора runukraine.org. 

9. Фінішні пакети, отримання стартових пакетів, отримання медалі 
 

В «стартовий пакет» учасника на дистанції 30/60/100/160 км. включені: 
• медаль фінішера (медаль надсилається разом зі стартовим номером);. 

https://onlinerunning.runukraine.org/
https://onlinerunning.runukraine.org/
https://onlinerunning.runukraine.org/
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• диплом фінішера в Особистому кабінеті; 
 
Учасник зобов'язаний надіслати  на пошту registration@runukraine.org листа із посиланням на 
особистий кабінет у будь-якій програмі-трекінгу (Strava, Endomondo, Nike+, TOMTOM mysport, 
Movescount, Polar Flow, Under Armour MAP MY RUN, Garmin connect, FitBit та інші відкриті 
сервіси) або скріншоти треків подолання дистанції на якому видно дату забігу та загальний 
кілометраж. 
Листи приймаються протягом 3-х календарних днів після останнього дня Періоду заліку 
кілометрів для цієї дистанцій. Дати вказани в пункті 4. 
 
Витрати на доставку пакетів включені до Вартості реєстрації 
 
10 Для корпоративних команд: 
 
З питань умов реєстрації напишіть, будь ласка, лист на адресу електронної пошти            
a.semeniuk@runukraine.org. 
Контактна особа - Анастасія Семенюк - +38-067-569-81-04 
 

12. Нагородження переможців 
 
Не відбувається. 

mailto:registration@runukraine.org

