
Вело-фестиваль Chicken Kyiv
або “Котлета по-київськи”

Коли: 18 квітня 2021 року з 8:00 до 16:00
Де: Бучанський міський парк, (Київська обл., м. Буча, вул. Інститутська)
Організатор: Федерація Велоспорту м. Києва
Контакти: +38-095-009-0595 (Viber, Telegram), kyivcycling@gmail.com
Дистанції:

○ Chicken Kyiv Race (шосе SPORT) - 93 км
○ Chicken Kyiv Ride (шосе OPEN) - 93 км
○ Chicken Kyiv Dirt (грунтова MTB/CX/Gravel) - 50 км

Реєстрація: https://timingevents.com/events/573
Сторінка події в Facebook: https://www.facebook.com/events/756962031566594

Під час вело-фестивалю, присвяченому відкриттю велосипедного сезону, відбудуться
наступні події:

1. Chicken Kyiv Race (шосе SPORT)
Групова гонка на шосе для досвідчених спортсменів-аматорів та ветеранів велоспорту

за правилами Українського Аматорського Туру (http://bit.ly/uat-regulations) та правилами
Міжнародного Союзу Велосипедистів (UCI).

Нагородження 3-х найшвидших спортсменів серед чоловіків і дівчат у десяти вікових
категоріях. Для участі в категорії Sport необхідно мати ліцензію UCI національної категорії
“Amateurs” або “Masters”. Результати всіх учасників цієї категорії підуть у рейтинг
Українського Аматорського Туру.

Маршрут довжиною 93 км. з набором висоти 450 м.

Детальний Регламент Chicken Kyiv Race 2021

https://timingevents.com/events/573
https://www.facebook.com/events/756962031566594
http://bit.ly/uat-regulations
http://bit.ly/ChickenKyivRace


2. Chicken Kyiv Ride  (шосе OPEN)
Велопробіг для велосипедистів-любителів за правилами Gran Fondo (Правила UCI

Cycling For All, Частина 15, Глави I та II). Допускаеться використання будь-яких
велосипедів, крім електро. Кожен учасник, який подолав дистанцію, отримує медаль
Фінішера.

Всі учасники, які вкладаються у ліміт часу (4,5 години) отримають СМС з часом
подолання дистанції та місце у фінішному протоколі згідно своєї вікової категорії.
Передбачені наступні вікові категорії: 18-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64;
та 65+. Медалями за 1, 2 і 3-е місця будуть нагороджені найшвидші чоловіки та дівчата у
загальному заліку.

Маршрут довжиною 93 км. з набором висоти 450 м.
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3. Chicken Kyiv Dirt (Грунтова гонка)
Велогонка грунтовими дорогами і стежками для власників велосипедів MTB, CX або

Gravel. Нагородження 3-х найсильніших серед чоловіків і дівчат у категоріях MTB та
CX/Gravel. За наявності достатньої кількості учасників, додамо ще вікові категорії.

Маршрут довжиною 50 км з невеликим перепадом висот.
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Реєстрація і стартові внески
Благодійний стартовий внесок для участі у велосипедних змаганнях (всі категорії)

встановлений в наступному розмірі:

● 400 грн. – до 14 березня 2021 р. включно
● 550 грн. – до 28 березня 2021 р. включно
● 650 грн. – до 11 квітня 2021 р. включно
● 750 грн. – до 12:00 15 квітня 2021 р.

Знижка для вікових категорії 60+ – 50%. Після реєстрації ми вишлемо Вам промокод
для оплати.

Знижка для ветеранів АТО – 50%. Пришліть на поштову скриньку
kyivcycling@gmail.com фото свого посвідчення і ми вишлемо Вам промокод для оплати.

Реєстрація закривається 15 квітня о 12:00
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