
 
2022 жылғы 11 қыркүйекте өткізілетін «Shymkent Marathon 2022»  

тас жолда жүгіру бойынша республикалық жарыстардың  
ЕРЕЖЕ-РЕГЛАМЕНТІ 

 
Шымкент қ. 05.08.2022 ж. 
  

Қолдану аясы 
Осы Ереже «Қазақстан Республикасында тас жолда жүгіру жəне спорттық жүріс бойынша 

жарыстарды өткізу регламентіне» сəйкес тас жолда жүгіру бойынша жарыстарды өткізуге қойылатын 
ережелер мен талаптарды белгілейді. 

 
НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР МЕН ТЕРМИНДЕР: 
«Тас жол» (трасса) – жүгірістер мен жарыстар өткізілетін арнайы дайындалған сертификатталған трасса. 
«Төрешілер алқасы»  – жарысты өткізудің дұрыстығын бақылау жəне тексеру үшін құрылған комиссия. 
«Наразылық» – жарыс нəтижелерімен келіспеу туралы мəлімдеме. 
«Кінə қою» – міндеттеменің орындалуын бұзуды жою туралы Жарыс директорының атына жазылған 
жазбаша талап. 
«Ұйым. Комитеті» – Ұйымдастыру комитеті. 
 

ЖАРЫСТАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН МАҚСАТТАРЫ 
«Shymkent Marathon» дəстүрлі жалпы қалалық жүгіру оқиғасы (бұдан əрі-

Жүгіру/Жарыс/Марафон/Оқиға/Жүгіріс) : 
• Сауықтыру жүгірісін, салауатты өмір салтын насихаттау жəне халықты дене шынықтыру мен 

спортпен белсенді айналысуға тарту; 
• Шымкент қаласында бұқаралық спортты дамыту; 
• Жас талантты спортшыларды қолдау;  
• Азаматтар мен ірі компаниялардың қала алдындағы əлеуметтік жауапкершілігін арттыру 

мақсаттарында өткізіледі. 
 

ЖАРЫСТЫҢ ӨТЕТІН КҮНІ МЕН ОРНЫ 
Жарыстың өтетін күні: 2022 жылдың 11 қыркүйегі 
Өтетін орны: Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы 
Барлық қашықтықтардың бекітілген маршруттары жергілікті билік органдарымен келісілгеннен кейін 
жобаның: https://SHYMKENT-MARATHON.KZ/ ресми интернет-ресурсында жарияланады. 
 

ЖАРЫСТАРДЫҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН МАҚСАТТАРЫ 
Тас жолмен жүгіру жарыстарын дайындау мен өткізуге жалпы басшылықты: 
- Қазақстан Республикасының жеңіл атлетика федерациясы; 
- Шымкент қаласының əкімдігі; 
- Шымкент қаласының дене шынықтыру жəне спорт басқармасы; 
- «Шымкент-Марафон» қоғамдық қоры; 
 Фитнес-клубтар: 
 - «Royal Club Fitness & SPA» («Корпорация Headway incorporated» ЖШС); 
 - «KASIET «(«ФОРС 1» ЖШС) жүзеге асырады. 

ҚР Жеңіл атлетика федерациясы Жарыстар туралы ережені (бұдан əрі – Ереже), Бас төрешілер 
алқасының тізімін, өткізілетін орнын бекітеді, сондай-ақ осы Ережеге жəне Ұйымдастыру комитетінің 
құрамына өзгерістер мен толықтырулар енгізеді. 

Жарыстарды дайындау жəне өткізуді ұйымдастыру Ұйымдастыру комитетіне (бұдан əрі – Ұйым. 
комитеті) жүктеледі. Ұйымдастыру комитеті Төрешілер алқасының жұмысы үшін құжаттар мен 
материалдарды дайындауға, жарыстарға қатысушыларға жағдай жасауға, жарыстардың жеңімпаздары мен 
жүлдегерлеріне табыс ету үшін жүлделер беруге, қатысушыларды ақпараттық қамтамасыз етуге (ақпараттық 
орталық), жарыстардың төрелігіне, спорт ғимараттарын жалға алуға, жарыстардың қауіпсіздік шараларына, 
жарыстардың медициналық қамтамасыз етілуіне жəне өрт күзетін ұйымдастыруға жауап береді, 
жарыстардың дайындығы мен өткізілуін бақылайды,  ресми наразылықтарды қарайды жəне даулы 
мəселелерді шешеді. Құжаттарды қарау жəне жарыстарға қатысуға рұқсат беру жарыстың Бас төрешісі мен 
Төрешілер алқасына жүктеледі. 

Таймингті ұйымдастыру, Сценарий жоспары бойынша іс-шараларды өткізу үшін жауапты – автор 
М.У. Нұржаев.   

Ұйымдастыру комитетінің құрамына мыналар кіреді: 
• Шымкент қаласының дене шынықтыру жəне спорт басқармасы (бұдан əрі - Басқарма); 
• «Шымкент-Марафон» қоғамдық қоры ; 
• Жеңіл атлетика бойынша аймақтық федерация; 



• «Royal Club Fitness & SPA, «Kasiet» фитнес-клубтарының жаттықтырушылары мен əкімшілік 
персоналы. 
 
 
Төрешілер алқасының құрамына мыналар кіреді: 
• Жарыстың бас төрешісі-1 
• Жарыстың бас төрешісінің көмекшісі-1 
• Бас хатшы-1 

• Финиш аймағының төрешілері – 15 
• Старттық аймақ төрешілері-2 
• Бұрылыс пункттері бойынша төрешілер - 10 

 
ЖАРЫСҚА ҚАТЫСУШЫЛАР 

Іс-шараға қатысуға алдын ала тіркеуден өткен жəне бастапқы жарнаны төлеген жүгірушілер ғана 
жіберіледі. 

Қатысушыларды тіркеу 2022 жылғы 10 қыркүйекте 17 сағат 59 минутта немесе жеке қашықтықтарға 
тіркелу үшін бөлінген слоттардың лимитіне қол жеткізілгенде аяқталады жəне екі тəсілмен: 

• https://shymkent-marathon.kz сайты арқылы/ қолма-қол ақшасыз тəсілмен,  
• Келесі мекенжайлар бойынша:  

Шымкент қ., Қонаев даңғылы, 83 («Royal Club Fitness & SPA» фитнес-клубы), қолма-қол жəне қолма-
қол ақшасыз тəсілдермен. 

Шымкент қ., Үркімбаев к-сі, 16/1 («Kasiet» фитнес-клубы) қолма-қол жəне қолма-қол ақшасыз 
тəсілмен жүзеге асырылады. 

Бастапқы жарнаны тіркеу жəне төлеу арқылы қатысушы «Shymkent Marathon» Жария шартымен жəне 
алдағы жарыстардың ережесімен келіседі. 

Қатысушылардың бастапқы пакеттері 2022 жылдың 9, 10 қыркүйегінде беріледі. Беру орны жобаның 
интернет-ресурсында жəне жобаның əлеуметтік желілердегі ресми беттерінде хабарланады. Бастапқы 
топтамаларды беру қатысушының жеке басын куəландыратын құжаттарды көрсеткен жəне жобаны 
ұйымдастырушылардың атына қолхатқа қол қойған кезде жүзеге асырылады. 18 жасқа дейінгі қатысушылар 
үшін ата-аналарынан жарыстарға жіберу туралы қолхат жəне қолхатқа қол қойған ата-анасының біреуінің жеке 
куəлігінің көшірмесі талап етіледі. 

Жобаға қатысу мүмкін болмаған жағдайда қатысушы бастапқы топтамаларды беру басталған күнге дейін 
өзінің омырауға тағатын нөмірін басқа тұлғаға қайта тіркей алады немесе қашықтықты өзгерте алады. Ол үшін 
https://shymkent-marathon.kz/ сайтында арнайы нысанды толтыру қажет. Қашықтықты аздан үлкенге 
ауыстырған жағдайда қатысу құнының айырмасы төленеді. Қашықтықты үлкеннен кішіге ауыстырған жағдайда 
слоттардың өзіндік құнындағы айырмашылық қайтарылмайды. Жарыс қашықтығын ауыстыру таңдалған 
Жарыс қашықтығында бос слоттар болған кезде ғана жүзеге асырылады. Қашықтықты ауыстырған кезде 
атаулы нөмірлер сақталмайды, қатысушыға кездейсоқ түрде кеуде белгісі беріледі. 

 
Қатысу құны (бастапқы жарна) 

«SHYMKENT MARATHON-ға» қатысу үшін бастапқы жарна мөлшері кезең-кезеңмен ұлғайтылып, 
кестеде келтірілген: 

Тіркеу кезеңі «SCANDI»  
5 k 

«BEGINNER»  
5 k 

«RUNNER»  
10 k 

«Half-Marathon» 
21 k 

«MARATHON»  
42 k 

2022 жылғы 1-31 
наурыз аралығында 4 500 KZT 4 500 KZT 5 500 KZT 6 500 KZT 7 500 KZT 

2022 жылғы 1-30 
сəуір аралығында 5 500 KZT 5 500 KZT 6 500 KZT 7 500 KZT 8 500 KZT 
2022 жылғы 1 - 31 
мамыр аралығында 6 000 KZT 6 000 KZT 7 000 KZT 8 000 KZT 9 000 KZT 
2022 жылғы 1-30 

маусым аралығында 6 500 KZT 6 500 KZT 7 500 KZT 8 500 KZT 9 500 KZT 
2022 жылғы 1 - 31 
шілде аралығында 7 000 KZT 7 000 KZT 8 000 KZT 9 000 KZT 10 000 KZT 

2022 жылғы 1 - 10 
қыркүйек аралығында 7 500 KZT 7 500 KZT 8 500 KZT 9 500 KZT 10 500 KZT 

 
ҚАШЫҚТЫҚТАР ЖƏНЕ ЖАС САНАТТАРЫ 

Қашықтық 
атауы 

Маршрут 
ұзындығы 

Уақыт 
лимиті Жас санаттары, ерлер мен əйелдер бөлек 

«MARATHON» 42 шақырым  
жəне 195 метр 6 сағат 

18 жастан 39 жасқа дейін; 40 жастан 49 жасқа дейін; 50 
жастан 59 жасқа дейін; 60 жастан 69 жасқа дейін; 70 жастан 
асқан; конкурстан тыс (жасы бойынша өтпегендер) 

«HALF- 21 километр  3 сағат 18 жастан 39 жасқа дейін; 40 жастан 49 жасқа дейін; 50 



MARATHON» жəне 97,5 метр жастан 59 жасқа дейін; 60 жастан жоғары; конкурстан тыс 
(жасы бойынша өтпегендер) 

«RUNNER» 10 километр 2 сағат 
15 жастан 39 жасқа дейін; 40 жастан 49 жасқа дейін; 50 
жастан 59 жасқа дейін; 60 жастан жоғары; конкурстан тыс 
(жасы бойынша өтпегендер) 

«BEGINNER» 5 километр 1 сағат 
10 жастан 15 жасқа дейін; 16 жастан 39 жасқа дейін; 40 
жастан 49 жасқа дейін, 50 жастан 59 жасқа дейін; 60 жастан 
жоғары; конкурстан тыс (жасы бойынша өтпегендер) 

«SCANDI» 5 километр 1 сағат 

10 жастан 18 жасқа дейін; 18 жастан 39 жасқа дейін; 40 
жастан жоғары; конкурстан тыс (жасы бойынша өтпегендер) 
(Қашықтықта жеңімпаздарды анықтау 
қарастырылмаған). 

 
Бір уақытта бірнеше қашықтыққа қатысуға қатаң тыйым салынады! Тіркеу кезінде Жарысты 

өткізу сəтіндегі толық жасы ескеріледі. Жасы кіші немесе Ережеде көрсетілгеннен үлкен қатысушылар 
конкурстан тыс қатысады жəне жүлделі орындарды иелене алмайды. 

Қатысушыларға басқа жүгірушілердің денсаулығына зиян келтіруі мүмкін жалаулармен, 
транспаранттармен жəне басқа да атрибуттармен қашықтыққа шығуға қатаң тыйым салынады. 

 
ЖЕҢІМПАЗДАРДЫ АНЫҚТАУ ЖƏНЕ МАРАПАТТАУ 

Жарысты қорытындылау үшін масс-старт кезінде старттық атудан бастап жүгірушінің мəре 
сызығын (Gun-Time) кесіп өткен сəтіне дейінгі уақыт ескеріледі.  

Жүгіру жарыстарының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін алдын ала анықтау, сондай-ақ марапаттау 
рəсімі қатысушының мəреге келу фактісі бойынша іс-шараның мəре қалашығында өтеді.  

Мəре хаттамасын түпкілікті қалыптастыру жəне жеңімпаздарды бекіту оқиға өткізілгеннен жəне келіп 
түскен барлық наразылықтар мен апелляциялар қаралғаннан кейін 7 (жеті) күн өткен соң жүргізіледі. 

Бекітілген жеңімпаздар өз санаттарында жүлделі орынға ие болғаны туралы диплом, жүлде қоры 
кестесіне сəйкес жүлде жəне жеңімпаздар медалін алады. Мəреге жеткен барлық қатысушылар мəрешінің 
естелік медалін алады. 

Қателерді болдырмау үшін жүлде қаражатын төлеу жəне жүлде сертификаттарын пайдалану 
мүмкіндігі Жарыстан кейін 7 (жеті) күн өткен соң ғана мүмкін болады. 

Ақшалай қаражат жеңімпаздарға қолма-қол ақшасыз тəсілмен, олардың əрқайсысымен Жүлде алуға шарт 
жасалғаннан кейін төленеді. Демеушілердің сертификаттары жарыстан 7 күн өткен соң іске қосылады. 

«SCANDI» қашықтығында жеңімпаздарды анықтау қарастырылмаған. 
Іс-шараның жүлде қоры  https://shymkent-marathon.kz/ сайтында жарияланады. 
Барлық қашықтықтарға қатысушылар арасында демеушілердің сыйлықтары бар лотерея ойнатылады. 

 
НƏТИЖЕЛЕРДІ ТІРКЕУ 

Жүгіру жарысына қатысушылардың нəтижелері электрондық хронометраж жүйесімен, бейнетіркеумен, 
мəре мен бұрылу нүктелеріндегі қашықтық маршалдарының көрсеткіштерімен тіркеледі. Жүгіру жарыстарын 
өткізгеннен кейін қатысушылар өз нəтижелерімен https://SHYMKENT-MARATHON.KZ/ сайтында таныса 
алады, олар жүгіруден кейін бірнеше сағат ішінде жарияланады. Жүгірістің нəтижелері наразылықтар мен 
апелляцияларды қарағаннан кейін сот алқасының шешімдері негізінде түзетілуі мүмкін.  

Жарысқа қатысушының нəтижесі дұрыс орналастырылған жағдайда ғана тіркеледі - бастапқы нөмір анық 
көрінуі, кеудеге орналастырылуы жəне барлық төрт бұрыштағы түйреуіштермен бекітілуі керек. 

Жарыстардың Ұйымдастыру комитеті келесі жағдайларда əрбір қатысушының жеке нəтиже алуына 
100% кепілдік бермейді: 

• Қате бекітілген чип. 
• Қатысушы басқа біреудің чипімен жүгірді. 
• Топта чиптің жұмыс істемеуі. 
• Чиптің магнитсізденуі. 
• Сот алқасының шешімі бойынша дисквалификация. 
Ұйымдастыру комитеті бір жəне одан да көп чек-пойнттарда чип іске қосылмаған жағдайда қатысушыны 

дисквалификациялау туралы түпкілікті шешім қабылдау құқығын өзіне қалдырады. 
 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 
 

Қатысушының келесі əрекеттері Жарыстан шеттетуге əкеледі: 
қатысушы ресми стартқа дейін жүгіруді бастады. 
қатысушы жарысты старт аймағынан бастаған жоқ. 
қатысушы жүгіру жарысын старт аймағы жабылғаннан кейін бастады. 
қатысушыда бір жəне одан көп чек-пойнттарда чиптің жұмыс істемеуі. 
қатысушы өзінің кеуде нөмірін басқа адамға берді. 
қатысушы басқа біреудің кеуде белгісімен жүгірді. 
қатысушы стартқа старттық нөмірсіз шықты. 



қатысушы стартқа шықты немесе қашықтықты орындады, бірақ оның нөмірі төрешілер мен камераларға 
көрінген жоқ. 

қатысушы тіркеу кезінде дұрыс емес дербес деректерді көрсетті. 
қатысушы Жарыс ережелерін бұзады. 
қатысушы 2 (екі) қашықтықта жүгірді. 
қатысушы Ұйымдастыру комитетінің, төрешілердің, дəрігерлердің нұсқаулары мен ескертулеріне назар 

аудармайды. 
қатысушы қашықтықты қысқартты немесе бекітілген маршрут бойынша жүгірмеді. 
қатысушы мəлімделмеген қашықтықты жүгіріп өтті. 
қатысушы қолдан жасалған көлік құралын (велосипед, самокат жəне т.б.) қолданды. 

 
НАРАЗЫЛЫҚТАР МЕН АПЕЛЛЯЦИЯЛАР 

Наразылықтар мен апелляциялар Ұйым.комитеті  атына беріледі жəне оларды Төрешілер алқасы 
қарайды. Тіркелген жəне қатысқан жүгіруші ғана наразылық білдіре алады немесе шағымдана алады. 
Наразылық немесе шағым беру уақыты Жарыстың алғашқы басталуынан бастап дəл 48 сағатты құрайды. 
Бөлінген уақыттан кейін қатысушы мəре хаттамасының деректеріне дау айта алмайды. 

Наразылықтар мен апелляциялар қатысушылардан жалғыз тəсілмен – Жарыстың ресми интернет-
ресурсындағы арнайы нысан арқылы қабылданады. Төрешілер алқасы иесі бүркемеленген өтініштерді 
қарамауға құқылы. Наразылық немесе апелляция бойынша шешім қабылдау үшін Төрешілер алқасына 
қосымша 48 сағат бөлінеді, содан кейін қорытынды хаттамаға түзетулер енгізіледі немесе наразылық дауланған 
болып есептеледі.  

 
СПОРТТЫҚ АТАҚТАР, РАЗРЯДТАР ЖƏНЕ БІЛІКТІЛІК САНАТТАРЫН БЕРУ 

Спорттық атақтарды, разрядтарды жəне біліктілік санаттарын беру үшін спорттық нормативтерді 
орындаған қатысушылар алдын ала Ұйым.комитетінен жарыстың қорытынды хаттамасын сұрата отырып, 
жергілікті басқару органдарына жүгіне алады. Санаттар беру Қазақстан Республикасының спорттық атақтарын, 
разрядтарын жəне біліктілік санаттарын беруге арналған нормалар мен талаптарға сəйкес жүзеге асырылады. 

 
ДЕНСАУЛЫҚ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК 

Жүгіру оқиғасына ақы төлеу мен тіркеуді жүргізе отырып, қатысушылар дəрігерлік медициналық 
куəландырудан өткенін жəне оқиғаға қатысушы (жүгіруші) ретінде қатысуға қарсы көрсетілімдері жоқ екенін 
растайды, «SHYMKENT MARATHON®» - қа қатысу нəтижесінде олардың денсаулығы үшін қолайсыз 
салдарлар туындауы мүмкін екенін, өзінің қауіпсіздігі мен денсаулығы үшін жауапкершілікті өз бетінше 
көтеретінін түсінеді. Жүгіру жарысы кезінде жазатайым оқиға болған, жарақат алған немесе дене жарақатын 
алған жағдайда Ұйымдастырушылар мен Демеушілерге қандай да бір материалдық жəне өзге де шағымдар мен 
талаптардан өз еркімен жəне көрінеу бас тартады. Талаптардан бас тарту олардың ықтимал мұрагерлері мен 
қамқоршыларына да қолданылады.  

ИААФ жеңіл атлетика жарыстарының ережелері негізінде  тас жол бойынша барлық жарыстарда 
«Ұлттық допингке қарсы орталық» РММ жарыстық та, жарыстан тыс допинг бақылауды да өткізетін 
болады. Жарыстың бас төрешісі допинг-бақылау инспекторларын бастапқы жəне қорытынды 
хаттамалармен қамтамасыз етуге міндетті. Ұйымдастыру комитеті допинг сынамаларын алуды жүзеге 
асыру үшін қажетті жағдайларды ұсынуға жауапты болады. 

Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 145-бабына сəйкес жəне «SHYMKENT MARATHON®» 
жүгіру жарыстарын, сондай-ақ ұйымдастырушылар мен демеушілердің қызметін танымал ету мақсатында, 
жүгіру оқиғасына тіркеу жəне оған ақы төлеу жүргізе отырып, қатысушылар өз бейнелерінің бейне жəне 
фототүсірілімдерін (фотосурет жəне/немесе бейнеролик) жүзеге асыруға келісімін береді, сондай-ақ 
«SHYMKENT MARATHON®» ұйымдастырушыларынан жəне осы іс-шараның демеушілерінен мерзімі мен 
пайдалану аумағы бойынша шектеусіз SMS-хабарламалар мен e-mail хаттар алуға келісім береді. Осы Келісім 
ақысыз негізде ұсынылады. 

 
ІС-ШАРА БАҒДАРЛАМАСЫ 

Іс-шара бағдарламасы жобаның ресми сайтында жəне электрондық жадынамаларда жарияланатын болады. 
 

ЖАРЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ЖƏНЕ ӨТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН ШЫҒЫСТАР 
Жарыстарды ұйымдастыру жəне өткізу шығыстарын іс-шараны Ұйымдастыру комитеті көтереді. 
Жол жүру, орналасу жəне тамақтану шығыстарын іссапарға жіберуші ұйымдар немесе қатысушылардың өздері 
көтереді. 
 

АҚПАРАТТЫҚ КӨЗДЕР 
Іс-шара туралы толық ақпарат http://SHYMKENT-MARATHON.KZ сайтында жəне Instagram 

желісіндегі https://www.instagram.com/shymkent_marathon/ парақшасында орналастырылған. Басқа ақпараттық 
ресурстардағы ақпарат үшін Жарыстардың Ұйымдастыру комитеті жауапты болмайды. 

 
№ 1 қосымша «Shymkent Marathon 2022» сценарий жоспары 

 


