
Міжнародний 
Бучанський марафон

Із швидкісного бігу на роликових ковзанах



Ми досягли вже певних
вершин :
1. Провели 4 змагання із загальною

кількісттю в 700 учасників ((діти від 2,5 
років – дорослі до 79 років)

2. Про нас знаю по всій Україні і в Європі

3. Це єдині в Україні офіційні змагання із
швидкісного бігу на дистанції в 41,230м 

4. Це єдині в Укаїні змагання із
швидкісного бигу із Призовим фондом.                       
(На сьогоднішній день складає 10 000 грн)

5. Змагання з 2020 року являються етапом
кубку України із швидкісного бигу на 
роликових ковзанах



Змагання включають в себе :

u 1. Етап кубку України із швидкісного бігу на роликових ковзанах на дистанції
41 230 м (для категорій юніони 2005-2002 р.н. та дорослі 2001р.н. та старші, 
враховуючи гендерну деферернціацію,та категорії 1990-1981р.н.,1980-
1971р.н., 1970-1961р.н.,1960 р.н. і старші )

u 2. Змагання серед різних категорій на дистанції 41 230 м за грошову
винагороду у загальному заліку . (на сьогоднішній день призовий фонд 
складає 10 000 грн і розподіляється серед перших 4призерів враховуючи
ген.дефр. 1м- 2000грн, 2м- 1500грн ,3м – 1000грн, 4м – 500грн)

u 3. Забіг на дистанцію в 10 190 м  Фітнес для всіх бажаючих (у загальному
заліку з 2011р.н. і старші )

u 4. Дитячі забіги на дистанціях 100м (2016рн і молодші), 200м (2014-2015рн), 
500м(2012-2013нр), 1000м(2010-2011рн), 2640м(2008-2009рн), 4 960м(2006-
2007рн) ,включаючи дистанцію100м  для особливих діток .

u 5. Популізацію даного виду спорту в Україні та м.Буча як спортивного і 
туристичного міста.



Для того щоб приєднатись до нас :

u Для спонсорів:

u Тел.                                                      
+38 0936466567 Денис

+38 0503534412 Олена

u Email bfrs.org.ua@gmail.com

u Facebook 
https://www.facebook.com/bucha_marat
hon-113570140083988/

u Instagram 
https://www.instagram.com/bucha_mara
thon

u Для учасиків:

u Тел.                                                      
+38 0936466567 Денис

+38 0503534412 Олена

u Email bfrs.org.ua@gmail.com

u Реєстрація https://bucha-
marathon.org.ua

u Facebook 
https://www.facebook.com/bucha_marat
hon-113570140083988/

u Instagram 
https://www.instagram.com/bucha_mara
thon
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