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1. Мета змагань. 
 

1.1. Спортивний захід Еко-трейл «Весняний Ліс - 2022» (далі – Змагання) проводяться з 

метою: 

✓ популяризації та розвитку бігу і скандинавської ходьби серед населення міста 

Бровари, Київської області та України; 

✓ підвищення іміджу м. Бровари як спортивного міста України; 

✓ підвищення спортивної майстерності любителів бігу і скандинавської ходьби; 

✓ розвитку масового спорту та пропаганди здорового способу життя; 

 

2. Дата, час та місце проведення  

 

2.1. День і час проведення змагань: неділя 17 квітня 2022 р. з 8.00 до 14.00 

2.2. Місце проведення: Броварське Лісництво Дарницького Лісопаркового Господарства.  

Місце старту на галявині в лісі – 1 км від вул. Драгоманова.  

Старт і фініш всіх дистанцій в одному місці. 

Фактичні координати стартового містечка: 50°32′10.4″N 30°46′38.06″E. 

 

2.3. Покриття: грунт, асфальт. 

2.4. Дистанції: 

2.4.1. 12 км (2 кола), біг дорослі 14+ років (85% грунт, 15% асфальт); 

2.4.2. 6 км (1 коло), біг дорослі 14+ років (85% грунт, 15% асфальт); 

2.4.3. 3,5 км (1 коло), скандинавська ходьба дорослі 14+ років (100% грунт); 

2.4.4. 700 метрів (1 коло) біг діти 6-13 років (100% грунт). 

 

3. Організація та керівництво змагань. 
 

3.1. Організаторами Змагань є Організаційний Комітет у складі представників  

Громадської Організації «Б.І.Г.» м. Бровари; 

3.2. Директор змагань – Андрій Фатєєв; 

3.3. Головний суддя – Олег Лобанов. 

3.4. Організаційний Комітет відповідає за: 

3.4.1. інформаційне забезпечення учасників; 

3.4.2. залучення коштів для фінансування самих Змагань; 

3.4.3. надання медалей усім фінішерам, призів переможцям та призерам Змагань; 

3.4.4. забезпечення суддівства; 

3.4.5. оренду обладнання для електронної фіксації результату та техінвентарю для 

проведення Змагань;  

3.4.6. організацію заходів безпеки та медичного забезпечення забігу; 

3.4.7. контроль за підготовкою та проведенням Змагань, розглядом офіційних протестів і 

вирішенням спірних питань, а також розгляд документів і допуск до участі у Змаганні. 

 

4. Базові правила проведення Змагання. 
 

4.1. Проведення Змагання відповідає Технічним правилам у легкоатлетичних змаганнях 
Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) та відповідним рішенням, прийнятим 
Організаційним Комітетом Змагання. 

4.2. Змагання зі скандинавської ходьби проводиться у відповідності до «Єдині правила 
змагань з скандинавської ходьби» УФСХ. 
 
4.3. Організаційний Комітет залишає за собою право вносити зміни в програму змагань, 
гарантує проведення Змагання за будь-яких погодних умов. 
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4.4. До участі у Змаганні допускаються всі прихильники бігу та скандинавської ходьби, 

активісти здорового способу життя м.Бровари, Київської області та інших регіонів України, а 

також запрошені команди підприємств, організацій, товариств, бігових клубів тощо. 
4.5. Кожен учасник добровільно бере участь у Змаганні, визнаючи всі ймовірні ризики для 
власного здоров'я під час і після його закінчення; 
4.6. Кожен учасник БЕРЕ НА СЕБЕ ОСОБИСТУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СВІЙ 

ФІЗИЧНИЙ СТАН і здатність завершити обрану дистанцію Змагання; 
4.7. Кожен учасник може за бажанням застрахувати своє життя та здоров’я  на час 
проведення Змагання; 
4.8. Організаційний Комітет не несе відповідальності за фізичні травми, ушкодження та 
погіршення фізичного стану, які учасник змагань поніс під час та після проведення Змагання; 
4.9. На заході присутні медичні працівники, що мають право не допустити до змагань або 
зняти учасника зі змагань у будь-який час на свій розсуд. 
4.10. Організаційний Комітет не несе відповідальності за будь-які збитки (втрату або 
пошкодження особистих речей), які учасник поніс під час проведення Змагання; 
4.11. Захід проводиться за рахунок залучення спонсорів та партнерів та за рахунок стартових 
внесків самих учасників. 
4.12. Витрати по проїзду, розміщенню та харчуванню несуть самі учасники або організації, 
що відряджають учасників. 

 

5. ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ 

 
5.1. Суддівська колегія залишає за собою право ДИСКВАЛІФІКУВАТИ будь-якого 
учасника у разі, якщо учасник: 
5.1.1. біг під зареєстрованим номером іншого учасника; 
5.1.2. скоротив дистанцію; 
5.1.3. пробіг дистанцію, на яку не був заявлений; 
5.1.4. використовував додатковий засіб пересування (велосипед, автомобіль та ін.); 
5.1.5. почав забіг до офіційного старту; 
5.1.6. проявив неспортивну поведінку; 
5.1.7. ПОМІЧЕНИЙ В НЕДБАЛОМУ СТАВЛЕННІ ДО ПРИРОДИ (на дистанції або в 
таборі). Все сміття потрібно забирати з собою або викидати у спеціально обладнаному місці. 
5.2. В критичних ситуаціях, коли хтось на дистанції потребуватиме допомоги, очікується, 

що учасники допомагатимуть один одному незалежно від результату, людська 
взаємодопомога цінується вище спортивного результату. 

 

6. Дистанції та вікові обмеження учасників 
6.1.  До участі на дистанції біг на 12 км, допускаються учасники (чоловіки та жінки) віком  

від 14 РОКІВ, які не мають протипоказань за станом здоров'я для участі в даному забігу за 

такими віковими категоріями: 
6.1.1. 14-29 років 
6.1.2. 30-39 років 
6.1.3. 40-49 років 
6.1.4. 50 і більше років 

6.2.  До участі на дистанції біг на 6 км допускаються учасники (чоловіки та жінки) віком 

від 14 РОКІВ, які не мають протипоказань за станом здоров'я для участі в даному забігу за 

такими віковими категоріями: 
6.2.1. 14-29 років 
6.2.2. 30-39 років 
6.2.3. 40-49 років 
6.2.4. 50 і більше років 

6.3. До участі на дистанції скандинавська ходьба на 3,5 км допускаються учасники 

(чоловіки та жінки) віком від 14 РОКІВ, які не мають протипоказань за станом здоров'я, 

за такими віковими категоріями:  

6.3.1. 14-29 років 

6.3.2. 30-39 років 
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6.3.3. 40-49 років 

6.3.4. 50-59 років 

6.3.5. 60 і більше років 

6.4. До участі на дистанції біг діти на 700 м, допускаються учасники (хлопці та дівчата) 

віком від 6 до 13 РОКІВ, які не мають протипоказань за станом здоров'я для участі в 

даному забігу за такими віковими категоріями: 
✓ 6-7 років 

✓ 8-9 років 

✓ 10-11 років 

✓ 12-13 років 

6.5. Вік учасника визначається кількістю повних років станом на 31.12.2022. 

 

7. Скандинавська Ходьба. Правила 
7.1. Учасник пересувається по дистанції, використовуючи техніку ходьби з обов’язковим 

відштовхуванням палицями та з почерговою (діагональною) роботою рук та ніг. Одна з ніг 

під час руху повинна завжди мати контакт з поверхнею.  

7.2. Біг, підстрибування, волочіння палиць та рух на напівзігнутих ногах — заборонено. 

Обгони дозволені в будь-якому місці траси, за винятком вузьких ділянок. Відповідальність 

за безпечний обгін несе обганяючий, який голосом попереджає про обгін. Той, кого 

обганяють, не має права заважати обганяючому. 

7.3. Порушення учасниками змагань цих Правил тягне покарання у вигляді: ЗАУВАЖЕННЯ, 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ або ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ. Покаранню підлягають тільки ті порушення, 

які можуть вплинути на результати або безпеку змагань, а саме: невідповідна довжина 

палиць, волочіння палиць, перехід учасника на біг або стрибки, рух на напівзігнутих ногах, 

зрізання траси, відсутнє акцентоване відштовхування палицею, закорочена амплітуда руху 

рук — лікоть не перебував попереду корпусу, при завершенні відштовхування кисть не 

знаходилася позаду корпусу, зайвий підйом наконечників палиць вгору і розкидання в 

сторони, створення перешкод для руху суперників у фінішній зоні, відмова учасника від 

зупинки на вимогу судді-контролера, неспортивну поведінку (агресія, образи і т.п. 

відносно організатора, учасників, суддів, глядачів). Попередження 1 хв. Два зауваження = 

1хв. Остаточний результат складається з урахуванням штрафу. 

7.4. Фінішний протокол, що відображає кінцевий результат учасника складається з двох 

складових:  

• час проходження дистанції; 

• додатковий/штрафний час за наявності порушень техніки скандинавської ходьби; 

7.5. Штрафний час визначається суддями після обробки суддівського протоколу. 

7.6. Нагородження за призові місця відбувається за результатами фінішного протоколу 

учасників. 

 

8.  Реєстрація на Змагання 
8.1. Реєстрація учасників з наданням повного пакету учасника (нагрудний стартовий номер + 

чіп + результат в особистому кабінеті + медаль фінішера) відбувається в період з 19 

листопада 2021 року до 11:59 16 квітня 2022 року або по досягненні ліміту учасників на 

сторінці реєстрації Заходу https://athletic-events.com  

8.2. Реєстрація учасників на місці старту 17 квітня 2022 року відбувається з 7:00 до 9:30 у 

випадку наявності вільних слотів і сплати реєстраційного внеску; 

8.3. Організатори мають право змінювати ліміти без повідомлення учасників;  

8.4. Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив реєстраційну анкету на сайті 

https://athletic-events.com та сплатив відповідний реєстраційний внесок. 

8.5. Ім’я та прізвище, вказані при реєстрації, мають співпадати з вказаними у документах. 

https://athletic-events.com/
https://athletic-events.com/
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8.6. Реєстраційний внесок, сплачений учасником, НЕ ПІДЛЯГАЄ ПОВЕРНЕННЮ якщо 

учасник не може взяти участь у Змаганні (крім випадку, коли разом з реєстрацією учасник 

додатково придбав страховку від неучасті), не зміг завершити обрану дистанцію або 

дискваліфікований. 

8.7. Для реєстрації необхідно:  

8.7.1. зареєструватися на відповідний забіг на сайті www.athletic-events.com   

8.7.2. ознайомитись з Положенням про проведення заходу (надано на сайті www.athletic-

events.com);  

8.7.3. прочитати та підтвердити ознайомлення з Відмовою від претензій;  

8.7.4. на електронну адресу, вказану учасником при реєстрації, буде надіслано лист-

підтвердження зі стартовим номером; 

8.7.5. ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ на іншого учасника або зміна дистанції (у разі наявності вільних 

слотів) можлива до 12:00 п’ятниці 15 квітня 2022 року за умови сплати 100 грн. на рахунок 

організаторів. 

 

8.8. ВАРТІСТЬ СТАРТОВОГО ВНЕСКУ 

 з 19.11.2021 до 

31.12.2021  

з 01.01.2022 по 

31.03.2022  

з 01.04.2022 по 

16.04.2022 

12 км 330 грн. 430 грн. 530 грн. 

6 км 310 грн. 410 грн. 510 грн. 

3,5 км 299 грн. 399 грн. 499 грн. 

700 м 160 грн. 210 грн. 260 грн. 

7.9. Знижки на реєстрацію надаються з 01.01.2022 (2 етап реєстрації) за промокодами:  

7.9.1. 50% для членів ГО «Б.І.Г.», осіб з інвалідністю, учасників АТО, осіб віком 60+ років  

7.9.2. 10% для членів бігових клубів і команд чисельністю від 5 (п’яти) чоловік.  

7.9.3. 20% для команд чисельністю від 10 (десяти) чоловік. 

7.9.4. 30% для команд чисельністю від 20 (двадцяти) чоловік. 

7.10. Для отримання промокоду пишіть на email організаторів: racebrovary@gmail.com 

7.11. Кожен учасник змагань згоден на використання його особистих даних, фото-, відео- 

або аудіо матеріалів з його участю і без узгодження з ним для реклами заходу без 

будь-якої компенсації з боку організаторів Змагань. 

7.12. Всі фото- та відеоматеріали змагань, доступні організатору змагань, можуть бути 

використані організатором змагань як допоміжні документи, що підтверджують 

точність результатів змагань і випадки порушення правил змагань. 

9.  Отримання стартових пакетів 
9.1. Видача стартових пакетів відбуватиметься в суботу 16 квітня  2022 року з 12:00 до 

19:00 в м.Бровари за адресою: вул. Гагаріна, 20 (біля Головпоштамту) і в день заходу в 

неділю, 17 квітня 2021 на території стартового містечка з 8:00. 

9.2. Стартовий пакет видається учасникові в обмін на підписаний ним особисто ваучер 

учасника та пред’явленні посвідчення особи.  

9.3. Забрати стартовий пакет за іншого учасника (учасників) буде можливість за наявності 

підписаного ваучера відповідного учасника. 

9.4. До пакету учасника входять:  

• стартовий номер з чіпом для фіксації результату; 

• медаль фінішера (гарантована при реєстрації до 01.04.2022); 

• фірмовий сувенір з логотипом змагань; 

• булавки для кріплення номера; 

• можливіть скористатися камерою схову; 

• фотографії з дистанції від професійних фотографів; 

• вода і фрукти на фініші; 

• їжа з вогню на фініші. 

http://www.athletic-events.com/
http://www.athletic-events.com/
http://www.athletic-events.com/
mailto:racebrovary@gmail.com
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10. Програма Змагань. 
10.1. Заходи в рамках Змагань 17 квітня 2022 р. будуть проводитися за такою програмою: 

8:00 відкриття стартового містечка, початок роботи камер схову, початок видачі 

стартових пакетів 

9:30 передстартова розминка для дистанцій 12 км, 6 км і 700 м діти 

9:50 брифінг для дистанцій 12 км і 6 км 

10:00  загальний старт дистанцій 12 км і 6 км 

10:10 старт дистанції 700 м діти 

10:30 нагородження переможців та призерів дистанції 700 м діти 

10:50 нагородження переможців та призерів дистанції 6 км в абсолюті 

11:00 нагородження переможців та призерів дистанції 6 км у вікових категоріях 

11:20 нагородження переможців та призерів дистанції 12 км в абсолюті 

11:30 нагородження переможців та призерів дистанції 12 км у вікових категоріях 

11:45 передстартова розминка для дистанції 3,5 км скандинавська ходьба 

11:50 початок святкового частування учасників їжею з вогню 

11:55 брифінг для дистанції 3,5 км скандинавська ходьба 

12:00 старт дистанції 3,5 км скандинавська ходьба 

12:45 нагородження переможців та призерів на дистанції 4 км скандинавська ходьба 

13:00 закриття змагань, загальне фото на згадку, згортання стартового містечка 

 

11. Результати та їх облік 
 

11.1. Змагання обслуговується: 

Електронною (транспондерною) системою хронометражу. 

11.2. Організаційний Комітет Змагань не гарантує отримання особистого результату кожним 

учасником у таких випадках: 

• учасник неправильно прикріпив номер; 

• учасник стартував або фінішував з чужим номером; 

• стартовий номер порваний, зім'ятий і т.п.; 

• електронний чіп був розмагнічений, порваний, зім'ятий і т.п.; 

• втрати номера. 

11.3. Під час подолання всієї дистанції заборонено знімати, закривати і пошкоджувати 

стратовий номер (підрізати, згинати і т.п.). 

11.4. Організаційний Комітет повинен розмістити протокол з результатами Змагань не 

пізніше 24 годин після їх завершення на сайті https://athletic-events.com та сторінці заходу в 

мережі Фейсбук. 

 
 

12. Часові ліміти на подолання дистанцій.часу 
12.1. На дистанціях встановлюється відповідний ліміт часу: 

12.1.1. 12 км – 2 години; 

12.1.2. 6 км – 1 година; 

12.1.3. 3,5 – 1 година; 

12.1.4. 700 метрів – відсутній. 

 

13. Нагородження. 
13.1. Всі учасники Змагань при перетині фінішної лінії отримують медаль фінішера  

5-го Ювілейного Еко-трейлу «Весняний Ліс 2022» з унікальним дизайном. 

13.2. Визначення переможців та призерів Змагань серед учасників відбувається за фактом 

перетину фінішної лінії суддями змагань та/або системою електронного хронометражу. 

13.3. Нагородження учасників відбуватиметься 17 квітня 2022 року відповідно до програми 

Змагань, яка визначена даним Положенням. 

https://athletic-events.com/
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13.4. Переможці в абсолютній першості на дистанціях біг 6 км, 12 км та скандинавська 

ходьба з 1 по 3 місце жінки та чоловіки не підлягають нагородженню у вікових групах. 

13.5. Призовий фонд змагань в абсолютній першості та по вікових групах дистанціях 

розподіляється наступним чином: 

 Чоловіки Жінки 

I місце II місце III місце I місце II місце III місце 

12 км абсолют  кубок за  I 
місце + 2000 

грн. 

кубок за  IІ 
місце + 1500 

грн. 

кубок за  ІІI 
місце + 1000 

грн. 

кубок за  I 
місце + 2000 

грн. 

кубок за  ІI 
місце + 1500 

грн. 

кубок за  IІІ 
місце + 1000 

грн. 

12 км 
14-29 років 

диплом + 
подарунок 

диплом + 
подарунок 

диплом + 
подарунок 

диплом + 
подарунок 

диплом + 
подарунок 

грамота + 
подарунок 

12 км 
30-39 років 

диплом + 
подарунок 

диплом + 
подарунок 

диплом + 
подарунок 

диплом + 
подарунок 

диплом + 
подарунок 

грамота + 
подарунок 

12 км 
40-49 років 

диплом + 
подарунок 

диплом + 
подарунок 

диплом + 
подарунок 

диплом + 
подарунок 

диплом + 
подарунок 

грамота + 
подарунок 

12 км 
50+ років 

диплом + 
подарунок 

диплом + 
подарунок 

диплом + 
подарунок 

диплом + 
подарунок 

диплом + 
подарунок 

грамота + 
подарунок 

6 км абсолют кубок за  I 
місце + 

цінний приз 

кубок за II 
місце + 

цінний приз 

кубок за III 
місце + 

цінний приз 

кубок за  I 
місце + 

цінний приз 

кубок за  ІI 
місце +  

цінний приз 

кубок за  ІІI 
місце +  

цінний приз 

6 км 

14-29 років 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

грамота + 

подарунок 

6 км 

30-39 років 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

грамота + 

подарунок 

6 км 

40-49 років 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

грамота + 

подарунок 

6 км 

50+ років 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

грамота + 

подарунок 

3,5 км 
абсолют 

кубок за  I 
місце + 

цінний приз 

кубок за II 
місце + 

цінний приз 

кубок за III 
місце + 

цінний приз 

кубок за  I 
місце + 

цінний приз 

кубок за  ІI 
місце +  

цінний приз 

кубок за  ІІI 
місце +  

цінний приз 

3,5 км 

14-29 років 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

грамота + 

подарунок 

3,5 км 

30-39 років 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

грамота + 

подарунок 

3,5 км 

40-49 років 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

грамота + 

подарунок 

3,5 км 

50-59 років 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

грамота + 

подарунок 

3,5 км 

60+ років 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

диплом + 

подарунок 

грамота + 

подарунок 

13.6. У разі подолання дистанції 12 км (2 кола) швидше встановлених рекордів траси (0:49:11 

для чоловіків і 1:02:29 для жінок) переможець і переможниця додатково отримують 

грошовий бонус 1000 грн. 

 

 

 



 8 

13.7. Нагородження учасників на дистанції біг діти 700 метрів відбувається лише по 

вікових групах наступним чином: 
 ХЛОПЦІ ДІВЧАТА 

1 місце 2 місце 3 місце 1 місце 2 місце 3 місце 

Біг діти 

700 м 

6-7 років 

диплом за 

1 місце + 

подарунок 

диплом за 

2 місце + 

подарунок 

диплом за 

3 місце + 

подарунок 

диплом за 

1 місце + 

подарунок 

диплом за 

2 місце + 

подарунок 

диплом за 

3 місце + 

подарунок 

Біг діти 

700 м 

8-9 років 

диплом за 

1 місце + 

подарунок 

диплом за 

2 місце + 

подарунок 

диплом за 

3 місце + 

подарунок 

диплом за 

1 місце + 

подарунок 

диплом за 

2 місце + 

подарунок 

диплом за 

3 місце + 

подарунок 

Біг діти 

700 м 

10-11 років 

диплом за 

1 місце + 

подарунок 

диплом за 

2 місце + 

подарунок 

диплом за 

3 місце + 

подарунок 

диплом за 

1 місце + 

подарунок 

диплом за 

2 місце + 

подарунок 

диплом за 

3 місце + 

подарунок 

Біг діти 

700 м 

12-13 років 

диплом за 

1 місце + 

подарунок 

диплом за 

2 місце + 

подарунок 

диплом за 

3 місце + 

подарунок 

диплом за 

1 місце + 

подарунок 

диплом за 

2 місце + 

подарунок 

диплом за 

3 місце + 

подарунок 

13.8. Протести на претензії, що стосуються розроділу призових місць, приймаються від 

учасників Змагань або від осіб, які є офіційними представниками учасників, протягом 30 

хвилин після офіційного оголошення результатів на відповідній дистанції. 

13.9. При подачі претензії необхідно вказати наступні дані: прізвище та ім'я (анонімні 

претензії не розглядаються); суть претензії (в чому полягає претензія); матеріали, які 

доводять помилку (фото-, відеоматеріали). 

13.10. Рішення про перегляд призових місць приймається Головним Суддею Змагання. 

13.11. Усі призи отримуються особисто призерами. 

13.12. Неотримані призи, медалі не пересилаються та підлягають утилізації не пізніше 

30.04.2022. 

 

14. Відповідальність учасників 
 

Кожен учасник, який пройшов реєстрацію в електронному вигляді, отримав стартовий 

номер та вийшов на обрану дистанцію автоматично відповідальність за своє життя, безпеку, 

здоров’я та поведінку БЕРЕ НА СЕБЕ, підтверджуючи тим самим відсутність 

протипоказань для участі у даних змаганнях. 

 

15. Зміни та доповнення 
Організаційний Комітет залишає за собою право вносити корективи до Положення з 

метою більш ефективної організації Змагання, про що учасники будуть проінформовані на 

сторінці події: https://www.facebook.com/events/2994835987400151  

 

 
КОНТАКТИ Організаторів 
Телефони: +380939818663 (Андрій), +380675078835 (Володимир). 
Email: racebrovary@gmail.com 
 
Чат в Телеграм: 
https://t.me/joinchat/NJKirQnSnGRhNjAy?fbclid=IwAR06twyyktglVZdB9sHBXs8YevLjjx3xFYYXHv4E
IpToGAf8fA3b-ucck6I  
 
Офіційний вебсайт: https://runbrovary.com.ua/vesnyanyilis 
Офіційна Фейсбук сторінка: https://www.facebook.com/vesnyanyilis 
 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ! 
 

https://www.facebook.com/events/2994835987400151
mailto:racebrovary@gmail.com
https://t.me/joinchat/NJKirQnSnGRhNjAy?fbclid=IwAR06twyyktglVZdB9sHBXs8YevLjjx3xFYYXHv4EIpToGAf8fA3b-ucck6I
https://t.me/joinchat/NJKirQnSnGRhNjAy?fbclid=IwAR06twyyktglVZdB9sHBXs8YevLjjx3xFYYXHv4EIpToGAf8fA3b-ucck6I
https://runbrovary.com.ua/vesnyanyilis
https://www.facebook.com/vesnyanyilis

