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Програма заходу 
Угода про звільнення від відповідальності 

  



Дане положення регламентує порядок взаємодії між учасниками заходу Opishnia Trail (надалі 
- захід) та організатором. 
Організатором заходу є організаційний комітет (далі – оргкомітет) у співпраці з органами 
державної та місцевої влади і партнерами заходу. 
 
1 Дата і місце проведення 
Дата проведення: 28-29 травня 2022 року. 
Місце проведення: селище Опішня Полтавської області, Україна. 
Посилання на місце старту: https://goo.gl/maps/kBoZURB7j9CEHMYX8  
 
2 Вимоги до учасників 
Учасниками бігових дистанцій 10 км, 21 км та 42 км можуть бути особи віком 18 років та 
старші. 
Учасниками бігової дистанції «Мій перший трейл» (1,2 км) та скандинавської ходьби на 7 км 
можуть бути особи будь-якого віку. 
Особи, яким ще не виповнилося 18 років можуть брати участь у забігах на дистанції 10 км, 
21 км та скандинавській ходьбі на 7 км за індивідуальним узгодженням з оргкомітетом та під 
повну відповідальність батьків чи осіб, що їх замінюють. Батьки, чи особи, що їх замінюють, 
зобов'язані підписати угоду про звільнення від відповідальності (додаток до положення) за 
такого учасника. 
На бігову дистанцію 42 км участь осіб, яким ще не виповнилося 18 років, заборонена. 
 
3 Здоров'я та безпека учасників 
Кожен учасник добровільно бере участь у змаганнях, визнаючи всі ймовірні ризики для 
власного здоров'я до змагань, під час змагань та після їх закінчення. 
Кожен учасник змагань особисто відповідальний за свій фізичний стан, здоров’я та здатність 
подолати обрану дистанцію. 
Кожен учасник несе особисту відповідальність за дотримання протиепідемічних вимог, що 
діють на момент проведення заходу. 
Надання медичних довідок не вимагається.  
Участь у будь-якому із забігів пов'язана з ризиком отримання травм різного ступеню 
тяжкості, від самих легких, до таких, що призводять до часткової недієздатності або навіть 
смерті. Усвідомлюючи це, всю відповідальність за подібні випадки учасники беруть на себе і 
зобов'язуються при найменших підозрах виникнення подібних ситуацій відразу припиняти 
участь у забігу. 
Усі учасники повинні звертати увагу на травми інших учасників змагань і зобов'язані 
допомагати тим, хто потребує допомоги та повідомляти оргкомітет про такі ситуації. 
В разі отримання травми чи погіршенні стану здоров'я учасник при можливості повинен 
дістатися до найближчого контрольно пункту/пункту харчування/гідратації, де він може 
отримати домедичну допомогу та воду, а також можливе транспортування в стартово-
фінішну локацію.  
Деякі ділянки трас проходять дорогами та стежками, де можуть перебувати пішоходи та 
транспорт. На таких ділянках учасник зобов'язаний пересуватися з дотриманням правил 
дорожнього руху. 
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На маршрутах забігів є вірогідність зустрічі з дикими тваринами. На таких ділянках 
учасники повинні діяти безпечно для себе та тварин. 
Оргкомітет, волонтери, медики та задіяні працівники служб з надзвичайних ситуацій мають 
право зупиняти, перевіряти стан здоров’я учасника в будь який момент забігу, перед його 
початком, та після фінішу і знімати учасника з дистанції, якщо на їх думку є вірогідність 
небезпеки для його здоров’я або виявлено порушення даного положення. 
Учасник зобов'язаний повідомити оргкомітет про наявні індивідуальні особливості його 
стану здоров'я, які несуть ризики під час подолання дистанції. 
Оргкомітет може за згодою учасника не видавати йому стартовий пакет при наявності 
ризиків, які можуть загрожувати життю та здоров’ю учасника. 
Відповідальність за життя та здоров’я учасників до 18 років несуть батьки чи особи, що їх 
замінюють. 
Громадяни іноземних держав зобов’язані надати медичну страховку, яка покриває ризики 
участі у спортивних змаганнях. 
Оргкомітет не несе відповідальності за: 
• фізичні травми, ушкодження, погіршення фізичного стану, які учасник переніс під час 

та після проведення заходу, 
• погіршення фізичного стану учасника після проведення заходу, 
• будь-які збитки (в тому числі втрату або пошкодження особистих речей), які учасник 

змагань поніс під час проведення змагань та іншу шкоду, завдану під час змагань 
учасниками або глядачами змагань. 

Оргкомітет зобов'язаний: 
• долучити до супроводу заходу волонтерів та медичних працівників, які в рамках своїх 

компетенцій та можливостей надають домедичну допомогу учасникам при 
необхідності, 

• під час проведення заходу при необхідності долучити структурні підрозділи 
міністерства внутрішніх справ України для забезпечення безпеки учасників заходу. 

Оргкомітет може долучати інші державні, громадські, приватні та волонтерські організації 
для забезпечення безпеки учасників заходу. 
  
4 Персональні дані учасників 
Кожен учасник заходу дає згоду на використання його персональних даних, фото-, відео- або 
аудіо матеріалів з його участю і без узгодження з ним для поширення інформації про захід в 
будь-яких ЗМІ, соціальних мережах та на сайтах (в тому числі публічного оприлюднення в 
переліках учасників та в протоколах з результатами змагань) без будь-якої компенсації з 
боку оргкомітету. 
Всі фото- та відеоматеріали змагань, доступні оргкомітету заходу, можуть бути використані 
ним як допоміжні матеріали, що підтверджують точність результатів змагань чи можливі 
випадки порушення даного положення.  
  
5 Реєстрація учасників  
Реєстрація учасника проводиться на сайті https://mypower.space/. 
Реєстрація учасників закінчується о 23:59 середи 25 травня 2022 року. 
Оргкомітет може призупинити або повністю закрити реєстрацію достроково в разі 
досягнення запланованого ліміту учасників.  

https://mypower.space/


Учасник несе особисту відповідальність за достовірність вказаних при реєстрації даних. 
Реєстрація учасника може бути анульована, якщо під час реєстрації ним були надані неточні 
та/або помилкові дані. 
Учасник може бути зареєстрований лише на одну дистанцію заходу. Одночасна участь в 
індивідуальних та командних змаганнях (при їх одночасному проведенні) заборонена. 
При виникненні запитань чи складнощів при реєстрації учасник може звернутися за 
допомогою до представника оргкомітету за телефоном 098 287 6700. 
   
6 Дистанції, маршрути та ліміти учасників 
Забіги заходу проводяться на такі дистанції: 

Дистанція Ліміт 

«Мій перший трейл» (1,2 км) 200 учасників 

Біг 10 км 200 учасників 

Біг 21 км 200 учасників 

Біг 42 км 100 учасників 

Скандинавська ходьба 7 км 50 учасників 

При досягненні ліміту учасників реєстрація на дистанцію закривається. 
При бажанні зареєструватися після досягнення ліміту, учасник має повідомити оргкомітет. 
Такий учасник/учасниця може бути зареєстрований/зареєстрована з отриманням лише 
стартового номеру/браслету. Інше наповнення стартового пакету при цьому можна буде 
отримати після 29 травня, коли будуть додатково та при такій можливості виготовлені 
складові, що входять до стартового пакету. 
Карти маршрутів 1 км, 10 км, 21 км, 41 км та GPS-файли по ним знаходяться за цим 
посиланням: https://mypower.space/opishnia-trail/ 
 
7 Стартовий внесок 
Стартовий внесок за участь у заході складає, грн: 

Дистанція до 31.03.2022 з 01.04.2022 

«Мій перший трейл» (1,2 км) 200 250 

10 км 500 600 

21 км 700 800 

42 км 900 1000 

Скандинавська ходьба 7 км 400 450 

Оплата стартового внеску проводиться на сайті реєстрації. 
Учасник не може відмовитися від частини стартового пакету з метою зменшення стартового 
внеску. 
Сплачений реєстраційний внесок не підлягає поверненню. 
 
8 Індивідуальні умови та пільгові категорії учасників 
Індивідуальні умови участі передбачені для груп: 

• 10-19 учасників - знижка на реєстрацію 10%, 

https://mypower.space/opishnia-trail/


• 20 та більше учасників - знижка 15%. 
Для отримання знижки необхідно звернутися до представника оргкомітету за телефоном 098 
287 6700 та отримати промокод.  
 Пільгова участь у заході передбачена для: 

1. учасників бойових дій - 50% вартості, 
2. жителі Опішнянської ТГ – 50% вартості, 
3. учасників віком 60 років та старших (вік учасника визначається на 31 грудня року 

проведення заходу) - безкоштовно на всі дистанції заходу, 
4. людей з інвалідністю 1ї та 2ї груп - безкоштовно на всі дистанції заходу, 
5. діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування - безкоштовно на всі дистанції 

заходу, де передбачена участь дітей. 
Кількість учасників пільгових категорій (крім жителів Опішнянської ТГ) може складати до 
20% учасників на дистанції.  
Для пільгової реєстрації учаснику необхідно надіслати скан-копію документу, що 
підтверджує відповідну категорію, на електронну адресу powerspace.team@gmail.com, 
вказати захід та дистанцію. 
 
9 Стартовий пакет 
До стартових пакетів входять: 
  

Опції «Мій перший 
трейл» (1,2 км) 

Біг  
10 км 

Біг 
21 км 

Біг 
42 км 

Скандинавська 
ходьба 7км 

Медаль фінішера + + + + + 

Медична маска + + + + + 

Антисептик  + + + + + 

Нагрудний номер/стартовий 
браслет 

+ + + + + 

Шпильки для кріплення 
стартового номеру (у разі його 
використання) 

+ + + + + 

Номер на багаж + + + + + 

Еко торба  + + + + 

Пам'ятка учасника в 
електронному вигляді 

+ + + + + 

Чіпове обслуговування   + + + + 

Електронний трек маршруту + + + + + 



Фотографії заходу + + + + + 

Напої на пунктах гідратації + + + + + 

Їжа на пунктах харчування   + +  

Роздягальня + + + + + 

Камера зберігання речей + + + + + 

Медична консультація перед 
стартом та після фінішу 

+ + + + + 

Онлайн протокол результатів  + + + + 

Сувенір від партнерів  + + + + 

Смачна страва на фініші  + + + + 

Стартовий пакет може бути доповнено іншими опціями від партнерів та оргкомітету.  
Додаткові опції стартового пакету можуть мати додаткову вартість. Учасник на свій розсуд 
може їх вибрати при реєстрації на захід. Загальна вартість стартового пакету при цьому 
збільшується на вартість вибраних додаткових опцій. 
Учасник не може відмовитися від частини стартового пакету з метою зменшення стартового 
внеску. 
   
10 Видача стартових пакетів 
Видача стартових пакетів відбувається за 1 день до старту - в суботу 28 травня 2022 року з 
13:00 до 19:00 в зоні старту фінішу. 
При погіршенні погодних умов можлива зміна місця видачі стартових пакетів, про що 
організатор зобов’язаний повідомити учасників на сторінках у соціальних мережах та на 
каналі в телеграмі. 
Поза вказаним часом відповідальність за вчасне отримання стартового пакету знімається з 
організатора і переходить до учасників.  
Учасники, які за певних причин не змогли отримати стартовий пакет в регламентований 
вище час, зможуть його отримати у неділю 29 травня в день старту з 6:00 до 7:30. 
Учасники 18 років та старші отримують стартові пакети особисто. 
Стартові пакети учасників до 18 років отримують батьки чи особи, які їх замінюють.  
Для отримання стартового пакету учасником 18 років та старшим необхідно надати 
оригінали таких документів: 

1. роздруковану та підписану угоду про звільнення від відповідальності (доступна для 
скачування на електронному ресурсі, де проводиться реєстрація учасників); 

2. документ для ідентифікації особи, що підтверджує вік учасника (паспорт громадянина 
України, паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія, посвідчення учасника 
бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю, пенсійне посвідчення). 

Для отримання стартового пакету учасником до 18 років необхідно надати такі документи: 



1. роздруковану та підписану батьками або особами, що їх замінюють, угоду про 
звільнення від відповідальності  (доступний для скачування на електронному ресурсі, де 
проводиться реєстрація учасників); 

2. документ про ідентифікацію учасника до 18 років (паспорт громадянина України, 
паспорт для виїзду за кордон, свідоцтво про народження); 

3. документ ідентифікації батьків чи осіб, які їх замінюють (паспорт громадянина України, 
паспорт для виїзду за кордон, посвідчення водія). 

Якщо вік учасника не відповідає віковим вимогам даного положення, стартовий пакет може 
бути не виданий. 
Громадяни іноземних держав додатково до вказаних документів зобов’язані надати медичну 
страховку, яка покриває для учасника ризики участі у спортивних змаганнях. 
У випадку, коли учасник (батьки для учасників до 18 років, чи особи, які їх замінюють) не в 
змозі отримати стартовий пакет особисто, його може отримати інша особа з оригіналом 
нотаріально завіреної довіреності на представництво інтересів учасника. 
Учасник повинен отримати стартовий пакет у визначений день видачі. В день видачі 
стартового пакету право власності на нього переходить до учасника, незалежно від того, 
з'явився він чи ні. Якщо він не з’явився, то оргкомітет бере на себе збереження пакету 
протягом 3 днів від дня заходу. За цей час учасник може або отримати його безпосередньо 
від оргкомітету, або оформити пересилку пакету поштою за свій рахунок. Для цього 
учаснику необхідно направити запит зі вказаною адресою та даними отримувача на 
електронну адресу оргкомітету powerspace.team@gmail.com 
Після закінчення 3 днів з дня забігу з оргкомітету знімається будь-яка відповідальність за 
збереження стартового пакету і вони отримують право утилізувати його в будь-який момент. 
Вартість стартового пакету не повертається. 
Видача стартового пакету поза вказаними в даному положенні умовами не відбувається. 
 
11 Стартово-фінішна локація 
У стартово-фінішній локації оргкомітет зобов'язаний розмістити: 

1. Окрему для чоловіків та жінок роздягальню. Оргкомітет не несе відповідальності за 
речі, що залишені в роздягальні. 

2. Камеру зберігання. Час роботи камери зберігання вказується в програмі заходу 
(додаток). За межами часу роботи камери зберігання оргкомітет має право 
утилізувати речі, які залишилися. Речі одного учасника мають бути запаковані та 
займати одне багажне місце. 
Учасник несе персональну відповідальність за міцність та герметичність пакування 
речей. Оргкомітет не несе матеріальної відповідальності за збереження речей 
учасника. 

3. Антисептик для дезінфекції рук. 
4. Туалети. Доступ до туалетів відбувається в порядку живої черги. 
5. Пункт гідратації з питною водою для фінішерів. 
6. Зону харчування. 

У стартово-фінішній локації можуть бути розміщені інші локації, узгоджені з оргкомітетом. 
Кожен учасник заходу зобов'язаний дотримуватися карантинних вимог, що діють на дату 
проведення заходу. 
  



12 Умови подолання дистанцій 
На старті кожного забігу учасник зобов’язаний зафіксувати в області грудей на своєму 
верхньому одязі (футболка, кофта, куртка) стартовий номер у разі його використання таким 
чином, щоб його було видно повністю. Знімати стартовий номер забороняється до моменту 
завершення участі у змаганнях. 
У разі використання стартового браслету, він має бути закріплений на руці до входу в 
стартовий коридор. У разі, коли учасником є людина з інвалідністю без можливості 
закріплення браслету на руці, стартовий браслет має бути закріплений шпильками на одязі в 
області грудей. 
Учасники повинні слідувати визначеним оргкомітетом маршрутом відповідно до маркування 
та/або GPS-треком дистанції при його наявності. 
Оргкомітет зобов'язаний провести маркування дистанцій та донести інформацію про його 
особливості на брифінгу відповідно до програми заходу. 
Учасникам заборонено безпідставно втручатися в маркування маршруту. 
Учасники заходу зобов'язані з повагою відноситися до навколишнього середовища. 
Будь-яке своє сміття від продуктів та спорядження учасник зобов’язується нести до фінішу і 
належним чином утилізувати. За навмисну або випадкову втрату сміття на дистанції учасник 
може бути дискваліфікований. 
Старт забігів відбувається через стартову арку зі стартового коридору. Учасник, який 
стартував не зі стартової арки, не вважається фінішером забігу.  
Вхід учасника до стартового коридору на всі дистанції відбувається тільки з прикріпленим 
спереду горизонтально на грудях стартовим номером (у разі його використання) або 
закріпленим на руці стартовим браслетом.  
Учасник повинен долати дистанцію сам з використанням обов’язкового спорядження та 
можливого рекомендованого спорядження. Інше додаткове спорядження використовувати 
заборонено, за виключенням людей з особливими потребами. 
Учасник повинен завершити подолання дистанції до закінчення контрольного лімітного 
часу. Учасник, що не вклався в ліміт часу на фініші, отримує статус DNF (не фінішував). 
У забігах ліміти часу становлять: 

1. 42 км – 7 годин; 
2. 21 км – 4 години; 
3. 10 км – 2 години. 

На дистанції стороння допомога (транспорт, їжа, напої, фізична або технічна допомога третіх 
осіб) заборонена. Крім випадків погіршення стану здоров'я учасника.  
На пунктах харчування дозволена допомога третіх осіб при передачі учаснику їжі і напоїв. 
Професійна допомога команди, тренера, доктора, масажиста заборонені. 
У всіх інших випадках на дистанції учасник має право приймати допомогу тільки від інших 
учасників.  
Усі учасники звертають увагу на травми інших учасників змагань і зобов'язані допомагати 
тим, хто потребує допомоги та повідомляти оргкомітет про ситуацію, тип травми, 
розташування і номер учасника, який отримав травму. 
На маршрутах забігів заходу оргкомітет зобов'язується: 

• розмістити пункти гідратації учасників не рідше 10 км, 
• розмістити пункти харчування учасників на дистанції 21 км та 42 км, 



• провести маркування маршрутів та проінформувати учасників про його особливості 
на брифінгу перед забігами, 

• забезпечити навігаційну волонтерську допомогу на маршрутах. 
У випадку, коли учасник відхилився від дистанції на певний час, він зобов'язаний 
продовжити подолання дистанції з того місця, з якого зійшов з маршруту. 
На дистанції учасник зобов'язаний поводитися толерантно до інших учасників. Усі спірні 
питання пов'язані з неспортивною поведінкою учасників вирішуються оргкомітетом в 
односторонньому порядку. 
  
Сходження з дистанції. 
Учасник, який вирішив зійти з дистанції, повинен негайно повідомити про це оргкомітет 
телефоном. 
Учасники повинні, наскільки це можливо, сходити з дистанції на пунктах гідратації та 
харчування, де вони можуть бути забезпечені домедичною допомогою, водою та їжею. 
Оргкомітет сприяє але не гарантує доставку учасника, що зійшов з дистанції, до стартово-
фінішної локації. 
Учасники, що хочуть покинути дистанцію з будь-яких причин і які при цьому можуть 
пересуватися без нанесення шкоди своєму здоров’ю, здійснюють це власними силами та 
засобами. 
Якщо учаснику необхідно припинити змагання через травму або стан здоров’я, учасник 
повинен негайно повідомити оргкомітету свій стартовий номер, який вказано но нагрудному 
номері або на стартовому браслеті, за телефоном 098 287 6700 чи на інший номер телефону 
оголошений оргкомітетом як екстрений.  
З осіб, які не повідомляють про своє сходження з маршруту, може бути стягнуто витрати на 
необґрунтовану пошукову кампанію. 
  
13 Пункти гідратації та харчування 
На пунктах гідратації учасники можуть: 

1. попити води, 
2. поповнити запас води, 
3. залишити сміття, 
4. отримати можливу домедичну допомогу при необхідності, 
5. повідомити волонтерам необхідну інформацію для оргкомітету. 

На пунктах харчування учасники можуть отримати насичену вуглеводами їжу (фрукти, 
печиво тощо).  
 
14 Програма заходу 
Програма заходу є додатком до даного положення. 
До програми заходу можуть бути внесені зміни. Про них оргкомітет зобов'язується 
заздалегідь повідомити учасників на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook. 
 
15 Обов'язкове спорядження 
Учасники повинні мати таке обов'язкове спорядження протягом усього часу подолання 
дистанції: 



Спорядження «Мій 
перший 
трейл» 
(1,2 км) 

Біг  
10 км 

Біг 
21 км 

Біг 
42 км 

Скандинавська 
ходьба 7км 

Стартовий номер/браслет (є 
у стартовому пакеті) 

+ + + + + 

Електронний чіп (є у 
стартовому пакеті) 

 + + + + 

Головний убір (кепка, баф)   + + + 

Заряджений 
телефон/смартфон 

  + +  

Годинник з можливістю 
фіксації GPS-треку свого 
маршруту чи смартфон з 
додатком, який фіксує GPS-
трек подоланого маршруту 

 + + +  

Годинник чи смартфон з реєстрацією GPS-треку подоланого маршруту повинен мати 
можливість відвантаження даних до сервісу Strava, Google Maps, Google Earth чи інших для 
можливості детального розгляду подоланого маршруту на карті.  
У випадку відсутності GPS-треку подоланого маршруту оргкомітет може дискваліфікувати 
учасника. 
Перевірка обов'язкового спорядження може проводитися оргкомітетом та волонтерами при 
запуску до стартового коридору, на маршрутах та на фініші. 
При відсутності чогось із обов'язкового спорядження учасник може бути дискваліфікований. 
 
16 Рекомендоване спорядження 
Учасникам заходу рекомендовано мати з собою: 
• Ємність для рідини. 
• Трекінгові палки. При їх використанні учасник повинен сам нести їх від старту до 

фінішу. 
• Штани, тайтси, високі гетри для захисту ніг від подряпин та рослин. 
• Сонцезахисні окуляри. 
• Сонцезахисний крем на дистанції 20 км та довші. 
• Свисток для сигналу про необхідну допомогу. 

Усе спорядження учасник має нести з собою від старту до фінішу без сторонньої допомоги. 
 
17 Командні забіги (при наявності) 
До участі в командних забігах допускаються змішані (чоловіки та жінки) команди учасників.  
Учасникам командних забігів заборонено брати участь в індивідуальних забігах при їх 
одночасному проведенні. 
Кожна команда проходить реєстрацію відповідно розділу про реєстрацію учасників даного 
положення. 
Учасники забігу стартують одночасно зі стартової арки. Результатом забігу є сума 
результатів усіх членів команди. 



Порушення будь-якого із зазначених вище правил може бути підставою до дискваліфікації 
всієї команди.  
  
18 Облік часу та визначення результатів 
Забіги (крім забігу на 1,2 км) та скандинавська ходьба обслуговуються електронною 
системою хронометражу. 
Оргкомітет попереджає, що електронна система хронометражу має сертифікований відсоток 
втрат результатів – не більше 3% від загальної кількості чіпів. 
Оргкомітет повинен розмістити попередні результати забігів на сайті реєстрації протягом 3 
календарних днів після закінчення заходу. 
Учасники змагань можуть оскаржити результати протягом 2 календарних днів після 
публікації попередніх результатів змагань по електронній пошті powerspace.team@gmail.com. 
По закінченню цього терміну попередні результати змагань (зі змінами, якщо потрібно) 
вважаються остаточними. 
Оргкомітет не гарантує отримання особистого результату кожним учасником у таких 
випадках: 

• учасник невірно прикріпив номер з чіпом/чіп багаторазового використання; 
• учасник стартував або фінішував з чужим номером; 
• нагрудний номер/стартовий браслет пошкоджений, порваний, зім'ятий і т.п.; 
• електронний чіп був розмагнічений, порваний, зім'ятий і т.п.; 
• втрати учасником нагрудного номера/стартового браслета. 

 
19 Дискваліфікація учасника 
Оргкомітет може дискваліфікувати учасника, коли учасник: 
• долав дистанцію під зареєстрованим номером іншого учасника; 
• долав дистанцію без офіційного номера; 
• невірно прикріпив нагрудний номер/стартовий браслет; 
• відхилився від маршруту дистанції; 
• подолав дистанцію, на яку не був зареєстрований; 
• не мав чогось із обов’язкового спорядження; 
• безпідставно втрутився у маркування маршруту, що призвело до збоїв у подоланні 

дистанції іншими учасниками; 
• долав одночасно більше однієї дистанції; 
• використовував підручний засіб пересування (велосипед, самокат, авто чи інший засіб 

для пересування); 
• використовував допомогу сторонніх осіб, яка виділила його з рівних умов участі серед 

інших учасників; 
• почав подолання дистанції до офіційного старту чи не з місця старту; 
• почав подолання дистанції після закриття зони старту; 
• фінішував після закриття зони фінішу; 
• проявив неспортивну поведінку; 



• навмисно чи випадково залишив сміття від продуктів, напоїв чи спорядження на 
маршруті; 

• в інших випадках за рішенням оргкомітету. 
  
20 Нагородження переможців 
Визначення переможців та призерів змагань відбувається за обліком часу відповідно до 
даного положення. Остаточне визначення переможців проводиться після розгляду протестів 
відповідно до даного положення. 
Нагородження переможців та призерів забігів відбувається згідно програми заходу (додаток). 
При порушенні програми заходу чи норм даного положення учаснику може бути відмовлено 
у нагородженні з поясненням причин відмови. 
У процесі нагородження оргкомітет надає переможцям та призерам цінні призи одразу. 
Грошові нагороди надаються оргкомітетом протягом 3 днів після підведення підсумків, 
розгляду протестів та остаточного визначення переможців. У разі відсутності учасника на 
нагородженні йому може бути надано лише грошову винагороду. 
Нагородження в абсолютній категорії, грн: 
 

 10 км 21 км 42 км 
Скандинавська 

ходьба 7 км 

1 місце Дані уточняються Дані уточняються Дані уточняються Дані уточняються 

2 місце Дані уточняються Дані уточняються Дані уточняються Дані уточняються 

3 місце Дані уточняються Дані уточняються Дані уточняються Дані уточняються 

4 місце Дані уточняються Дані уточняються Дані уточняються Дані уточняються 

5 місце Дані уточняються Дані уточняються Дані уточняються Дані уточняються 

Учасники вікових категорій 50+ та 60+ будуть відзначені подарунками від партнерів заходу. 
 
21 Скарги, протести, вирішення спорів 
Учасник має право подати протест усно або письмово листом на електронну адресу 
powerspace.team@gmail.com. 
Оргкомітет невідкладно зобов'язаний розглянути такі протести: 
• що впливають на розподіл призових місць; 
• що стосуються неточності виміру часу, за який учасник пробіг дистанцію; 
• що стосуються дискваліфікації учасника. 

Решта протестів можуть бути проігноровані оргкомітетом у силу їх незначущості (сюди 
входять друкарські помилки, некоректні анкетні дані та інше). 
При письмовій подачі протесту необхідно вказати наступні дані: 
• прізвище та ім'я (анонімні протести не розглядаються); 
• суть протесту (у чому полягає претензія); 
• матеріали, які доводять помилку (фото-, відеоматеріали, тощо). 

Реакція на протест визначається оргкомітетом самостійно та індивідуально. 



Протести, що впливають на розподіл призових місць, приймаються оргкомітетом у 
письмовій або в усній формі з моменту визначення переможців та до офіційної церемонії 
нагородження. 
Оргкомітет може вимагати трек забігу при вирішенні спірних питань щодо нагородження 
переможців. При цьому деталі треку є вагомим аргументом у прийнятті рішення щодо 
визначення часу подолання та відповідності подоланого маршруту тому маршруту, по якому 
проводився забіг на відповідну дистанцію. 
Розподіл призових місць після церемонії нагородження може бути переглянутий 
оргкомітетом тільки при виявленні фактів порушення переможцями та призерами даного 
положення, якщо виявлення порушень не було можливим до церемонії нагородження. 
З інших питань учасник має право подати протест протягом наступного дня після закінчення 
заходу.  
З другого дня після проведення заходу результати забігів і визначення переможців вступають 
в силу і не можуть бути оскаржені (наприклад, при проведенні змагань у неділю, результати 
вважаються остаточними з вівторка).  
У спірних ситуаціях оргкомітет може прийняти самостійне рішення без пояснень. 
  
22 Фото- та відеоматеріали 
Оргкомітет проводить фото- та відеозйомку заходу. 
Фото- та відеоматеріали заходу розміщуються оргкомітетом на офіційній сторінці в мережі 
Facebook. 
Оргкомітет не несе відповідальності за фото- та відеоматеріали, що зроблені іншими 
особами (журналістами, представниками ЗМІ, іншими учасниками чи гостями заходу). 
 
23 Проведення заходу під час карантину 
Захід проводиться з дотриманням усіх карантинних вимог, встановлених державними та 
місцевими органами влади й діючих на дату проведення заходу. 
У проведенні заходу оргкомітет керується постановою №3 від 22 квітня 2022 року Головного 
державного санітарного лікаря України, яка знаходиться за посиланням: 
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0003488-21  
Кожен учасник заходу несе персональну відповідальність за стан свого здоров'я і 
зобов'язаний дотримуватися встановлених карантинних вимог. 
Оргкомітет зобов'язаний забезпечити: 
• можливість перевірки учасниками температури тіла в день видачі стартових пакетів та 

в день проведення забігів, 
• наявність та доступність антисептиків у стартово-фінішній локації протягом усіх днів 

заходу. 
У випадку погіршення самопочуття учасник зобов'язаний повідомити про це оргкомітет, 
відмовитися від участі у заході і залишити локацію проведення заходу. Стартовий внесок 
учаснику при цьому не компенсується. 
Температура тіла учасників буде перевірятися при входження до стартового коридору в день 
проведення забігів. У разі виявлення підвищеної температури тіла учасника, він не буде 
допущений до забігу. 
З метою безпеки учасників старти можуть проводитися роздільними групами з інтервалами 
1-2 хв. При цьому учасники кожної групи зобов'язані дотримуватися безпечної дистанції при 
перебуванні у стартовому коридорі. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/v0003488-21


Усі учасники зобов'язані дотримуватися безпечної відстані між собою та іншими учасниками 
під час всього перебування у локації проведення заходу та на маршрутах дистанцій. 
 
24 Зміни у проведенні заходу 
У підготовці заходу можливі зміни маршрутів дистанцій, локацій видачі стартових пакетів та 
програми проведення. Про такі зміни оргкомітет повідомляє учасників інформаційними 
повідомленнями у соціальних мережах на офіційних сторінках.  
Захід може бути перенесено або відмінено відповідно до розпорядчих документів державної 
чи місцевої влади у випадках загроз для життя чи здоров’я учасників, волонтерів чи 
оргкомітету. У цих випадках рішення про подальше проведення заходу буде прийматися 
оргкомітетом відповідно до діючих умов на момент прийняття рішення державними чи 
місцевими органами влади. 
  
25 Форс-мажор 
При настанні непередбачених форс-мажорних обставин, а саме: 
• обставин, викликаних винятковими природними чи соціальними умовами (такі як 

торнадо, землетруси, лісові пожежі, грози та блискавки, а також інші надзвичайні 
ситуації в регіоні проведення заходу, як то війна, терористичні акти чи інші події), що 
загрожують безпеці учасників; 

• обставин, які виникли з огляду на умови, регламентовані відповідними рішеннями та 
актами органів державної влади чи місцевого самоврядування (наприклад рішення про 
дострокові вибори до органів державної чи місцевої влади, введення військового стану, 
повного локдауну чи інші рішення, що унеможливлюють проведення заходу), 

захід може бути відкладено, перенесено на інші дати проведення чи скасовано. У цих 
випадках компенсація оргкомітетом втрат учасникам не проводиться. 
При деяких форс-мажорних обставинах оргкомітет може прийняти рішення про перенесення 
участі зареєстрованих учасників заходу, який не буде проводитися, на інші заходи. Таке 
рішення оргкомітет зобов'язаний повідомити кожному учаснику особисто. 
26 Зміни до положення 
Оргкомітет залишає за собою право змінювати діюче положення в будь-який час з метою 
забезпечення найбільш ефективної організації змагань. 
Актуальна редакція положення знаходиться за посиланням: https://mypower.space/opishnia-
trail/ 
 
27 Інформаційні джерела 
Сторінка у мережі Facebook: https://www.facebook.com/UAPowerSpaceTeam 
Сторінка в Instagram: https://www.instagram.com/powerspace.team 
Канал в Телеграм: @powerspaceteam 
Група в Telegram: https://t.me/joinchat/mbinZ5nJ01lkNDVi 
Контактний телефон оргкомітету: +38 098 287 6700. 
За інформацію на інших інформаційних ресурсах оргкомітет відповідальності не несе. 
  
 
Додатки: 

https://mypower.space/opishnia-trail/
https://mypower.space/opishnia-trail/
https://www.facebook.com/UAPowerSpaceTeam
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https://t.me/joinchat/mbinZ5nJ01lkNDVi
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Програма заходу 

28 травня 2022 року 
13:00 - початок видачі стартових пакетів 
13:00 – початок розміщення учасників у кемпінгу 
14:00 – початок велосипедної екскурсії Опішнею та околицями селища 
19:00 - закінчення видачі стартових пакетів 
20:00 - брифінг 
  
  
30 травня 2022 року 
6:00-7:30 – можливість отримати стартові пакети для тих, хто не забрав у суботу 
07:00 - початок роботи камери зберігання 
07:30 - офіційне відкриття заходу 
07:40 - розминка учасників 
08:00 - старт дистанції 42 км 
08:20 - старт дистанції 21 км 
09:00 - старт дистанції 10 км 
09:30 – старт скандинавської ходьби на 7 км 
11:00 – старт дистанції «Мій перший трейл» (1,2 км) 
12:00 - нагородження переможців дистанції 10 км 
12:30 - нагородження переможців дистанції 21 км 
13:00 - нагородження переможців дистанції 42 км 
13:30 – нагородження окремих категорій учасників 
15:00 - закриття спортивної частини заходу 
15:30 - кінець роботи камери зберігання 
  



УГОДА ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
Дана угода являє собою звільнення від відповідальності організаторів трейлового забігу 
"Opishnia Trail 2022" (надалі - Змагань), котрий відбудеться 28-29 травня 2022 року, а також 
осіб і організацій, що задіяні в проведенні і обслуговуванні даного заходу (надалі - 
Організатори) за можливе погіршення стану здоров’я, травми чи смерть, котрі можуть 
статися зі мною, а також за матеріальні і нематеріальні збитки, котрих я можу зазнати в 
період підготовки, проведення (безпосередньої участі) і після закінчення Змагань. Беручи 
участь у Змаганнях, я беру на себе відповідальність за виконання наведених нижче правил і 
усвідомлюю та погоджуюсь з усіма наступними твердженнями: 
На день Змагань мені виповнилось 18 років і я повністю ознайомлений і погоджуюсь з усіма 
пунктами діючого регламенту. 
1. Траси Змагань проходять складним рельєфом, що включає в себе стежки, бездоріжжя, 

болотяні ділянки, замерзлі поверхні річок, густо порослий ліс, слизькі багнисті ділянки, 
гори, піщані дюни, чагарники, яри, урвища та інші складні форми рельєфу. 

2. Під час забігу може кардинально змінюватися погода від безхмарної і сонячної до різких 
злив, снігу, граду, поривчастого вітру і т.д., що значно підвищує складність проходження 
дистанцій. 

3. Деякі ділянки трас проходять дорогами або стежками, де можуть перебувати пішоходи, 
транспорт, худоба. Також є вірогідність зустрічі з дикими тваринами. 

4. Участь у Змаганнях пов’язана з ризиком отримання травм різного ступеню тяжкості, від 
самих легких, до таких що призводять до часткової недієздатності або навіть смерті. 
Усвідомлюючи це, всю відповідальність за подібні випадки я приймаю на себе і 
зобов’язуюсь при найменших підозрах виникнення подібних ситуацій одразу ж 
припиняти участь в забігу. 

5. Обов’язкове для участі в забігу спорядження передбачено для моєї ж власної безпеки і я 
беру його з собою на дистанцію і зобов’язуюсь з ним закінчувати забіг. Навмисна або 
випадкова відсутність елементів обов’язкового спорядження призводить до накладення 
штрафів або навіть дискваліфікації. Будь-яке своє сміття від продуктів та спорядження я 
зобов’язуюсь нести до фінішу і належним чином його утилізувати. Навмисна або 
випадкова втрата сміття на дистанції карається дискваліфікацією. 

6. Я буду чітко слідувати маршрутом забігу і усвідомлюю, що будь-який пропуск 
контрольних пунктів або скорочення маршруту призводить до дискваліфікації. 

7. Я не маю медичних протипоказань і фізично підготовлений для участі в обраному забігу і 
безпечного подолання дистанції. 

8. Організатори, волонтери, медики та задіяні працівники служби з надзвичайних ситуацій 
мають право зупиняти, перевіряти спорядження та стан здоров’я учасника в будь який 
момент забігу, перед його початком та після фінішу і знімати учасника з дистанції, якщо 
є вірогідність небезпеки для його здоров’я або виявлено порушення програми забігу. 

9. Організатори можуть використовувати фото та відеоматеріали з моєю участю на заході в 
будь-яких маркетингових матеріалах без додаткового погодження зі мною. 

10. Організатори залишають за собою право відміняти або змінювати дистанції забігів через 
несприятливі природні катаклізми, такі як торнадо, землетруси, лісові пожежі, грози та 
блискавки, а також інші надзвичайні ситуації в регіоні проведення Змагань, як то війна, 
терористичні акти і будь-які інші події, що несуть загрозу безпеці учасників. В подібних 
випадках сума реєстраційного внеску та будь-яких інших витрат на участь у Змаганні 
учасникам не компенсується. 

11. Я підтверджую, що в період підготовки, проведення (безпосередньої участі) і після 
закінчення Змагань не знаходжусь під впливом лікарських засобів або в стані сп’яніння 
(алкогольного, наркотичного, токсичного і т.п.). Якщо я приймаю ліки, то стверджую, що 
я попередньо проконсультувався із лікарем і отримав від нього дозвіл на участь в забігу. 



12. Я зобов’язуюсь не подавати до суду і не притягати до відповідальності Організаторів 
Змагань у випадку якщо в період підготовки, проведення (безпосередньої участі) і після 
закінчення Змагань в мене матиме місце погіршення стану, а також за матеріальні і 
нематеріальні збитки, котрих я можу зазнати в даний період. 

13. Я заявляю, що ні члени моєї сім’ї, ні будь-які сторонні фізичні та юридичні особи не 
мають права подавати до суду і притягати до відповідальності Організаторів Змагань в 
разі моєї смерті. 

14. Я приймаю ризик, що пов’язаний із ускладненням надання негайної медичної допомоги 
Організаторами Змагань. 

15. . Своїм підписом підтверджую, що ознайомився/ознайомилася з даною Угодою та 
Положенням заходу "Opishnia Trail 2022". 

Я, ______________________________________________, що зареєструвався учасником на 
забіг Opishnia Trail 2022 на дистанцію ________________ під номером 
___________________, заявляю, що підписуючи даний документ, звільняю 
Організаторів Змагань від будь-якої відповідальності за своє життя та стан свого 
здоров'я. 
КОНТАКТНА ОСОБА і номер телефону (в разі нещасного випадку): 

Ім’я __________________________ Телефон __________________________ 

Дата ______________________________ Підпис ___________________________ 
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