


ПРО НАС

Athletic Events — сучасний сервіс, який надає
всесторонню підтримку організаторам масових
спортивних заходів, спрощуючи процеси підготовки
та проведення подій, підвищуючи їхні якість
і привабливість для учасників:
▪ сучасний сайт-реєстратор;
▪ календар спортивних подій;
▪ система хронометражу My Laps;
▪ онлайн-протоколи змагань у режимі реального часу.



ЗАДОВОЛЕНІ УЧАСНИКИ

Athletic Events миттєво
формує фінішні протоколи
та надає вільний доступ 
до онлайн-результатів
з будь-якого пристрою.
Кожен фінішер має змогу
завантажити електронний
диплом з особистим
результатом та поділитися
результатом з друзями
в соціальних мережах.



Комунікація з учасниками: 
email- та SMS-розсилки

Зручна електронна реєстрація 
учасників зі збором усієї 
необхідної інформації

Головна перевага —
задоволені учасники

Безпечна онлайн-оплата 
стартових внесків 
з допомогою сервісу LiqPay

Розміщення подій у календарі 
Athletic Events та додаткові 
промо-можливості

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ОРГАНІЗАТОРА



1 — 2 — 3

ВІДКРИЙТЕ ОНЛАЙН-РЕЄСТРАЦІЮ У ТРИ ПРОСТІ КРОКИ!

▪ Підготуйте логотип свого заходу

▪ Заповніть анкету організатора

▪ Створіть/активуйте магазин LiqPay:
доступно як для фізичних, так і для юридичних осіб 



ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ 
ОРГАНІЗАТОРА

Отримайте зручний доступ 
до всієї інформації по вашій 
події: динаміка реєстрацій 
та кількість учасників, 
завантаження списку учасників, 
контроль оплати.

Редагуйте будь-які параметри 
вашої події у режимі 24/7: назву 
та опис, дату, час, місце 
проведення заходу, додавайте
нові дистанції, змінюйте ліміти 
учасників тощо.

Необмежена кількість дистанцій 
із кастомізованими
налаштуваннями вікових та 
гендерних груп.

Необмежена кількість 
безкоштовних або платних 
додатків — наповнення 
стартового пакету залежить 
тільки від вашої фантазії!

ATHLETIC EVENTS — ЦЕ:

За умови використання чипової системи Athletic Events на вашому 
заході — відкриття реєстрації на нашому сайті безкоштовне!



СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТІ
ДЛЯ ВАШИХ КЛІЄНТІВ

Формуйте власну систему 
лояльності: на нашому сайті 
реалізована гнучка система 
керування знижками для 
заохочення учасників.

Ви самостійно визначаєте 
розмір знижки та створюєте 
унікальні промокоди, 
застосування яких може бути 
обмежене у часі або по 
кількості. 

Звіт по використанню 
промокодів завжди доступний 
у вашому особистому кабінеті, 
тож ви зможете спостерігати 
за ефективністю вашої 
промокампанії.

На сайті реалізована 
можливість реєстрації 
корпоративних команд 
списками: усе, що потрібно 
вашому клієнту, — заповнити 
просту таблицю.

ATHLETIC EVENTS — ЦЕ:



ПРОМО- ТА ТЕХПІДТРИМКА

Сайт athletic-events.com — один 
з найвідвідуваніших спортивних 
сайтів-реєстраторів.

Відкриття реєстрації на нашому 
сайті — створення автоматичної 
воронки продажів для вашої 
спортивної події, адже всі 
відвідувачі сайту Athletic 
Events — ваші потенційні 
учасники. 

Перетворіть сторінку реєстрації 
на свій лендинг: розміщуйте 
клікабельні логотипи партнерів, 
форматуйте тексти, додавайте
до опису події будь-які зображення 
(схеми дистанцій, брендована
продукція тощо).

Додатково замовляйте розміщення 
вашого банера на домашній 
сторінці сайту — і ваші змагання 
точно не залишаться 
непоміченими.

ATHLETIC EVENTS — ЦЕ:

А якщо виникнуть будь-які питання —
ми завжди на зв’язку з вами та вашими учасниками!



СИСТЕМА ХРОНОМЕТРАЖУ

Щороку понад 20 мільйонів спортсменів виступають 
на змаганнях, що обслуговуються системою 
хронометражу MYLAPS, серед яких: Олімпійські ігри, 
NASCAR, 24 години Ле-Мана, Бостонський, Лондонський 
та Чиказький марафони, Джиро д'Італія, Ironman 
Triathlon.

Athletic Events — офіційний таймінг-партнер  MYLAPS 
Sports Timing — компанії № 1 у світі в галузі спортивного 
хронометражу. Починаючи з 2015 року, команда 
таймерів Athletic Events забезпечила хронометраж 
більш ніж 200 спортивних заходів по всій Україні.



ВАШ НАДІЙНИЙ
ТАЙМІНГ-ПАРТНЕР

MYLAPS — це сучасна система 
електронного хронометражу 
для обслуговування змагань
з бігу, велоспорту, плавання, 
триатлону, забігів з перешкодами
тощо.

У розпорядженні команди Athletic 
Events:
▪ декодери BibTag + бічні антени / 

мати для зчитування;
▪ одноразові чипи ThinTag, що 

кріпляться на звороті стартового 
номеру;

▪ багаторазові мультиспортивні
чипи MultiSportsTag, що 
надягаються на ногу атлета;

▪ програмне забезпечення 
Timing&Scoring для швидкої 
обробки результатів та видачі 
фінішних протоколів.

ATHLETIC EVENTS — ЦЕ:

Наш досвід та наявне 
обладнання дозволяють 
обслуговувати спортивні 
заходи будь-якої складності.



Чип ThinTag на звороті 
стартового номера учасника
Можливе замовлення друку 
іменних стартових номерів 
на водостійкому папері або 
на Tyvek

Декодер BibTag + мат 
з антенами для зчитування 
на стартовій лінії
Ширина стартового коридору 
від 1 до 16 метрів
Одночасно можуть стартувати 
до 48 тис. атлетів

SMS-розсилка результатів 
відразу після фінішу
E-mail-розсилка 
персоналізованих дипломів 
фінішера після завершення 
заходу

Проміжні точки 
забезпечуються декодерами 
BibTag та легкими бічними 
антенами, що швидко 
інсталюються та знімаються 
(до 5 проміжних точок 
по дистанції) 
Автономна робота до 14 годин

Декодер BibTag + мат 
з антенами для зчитування 
на фінішній лінії
Відеофіксація фінішу 
на GoPro
Табло з відліком часу 
від старту забігу
Миттєві фінішні протоколи 
з розбивкою по вікових 
категоріях та онлайн-
трансляція на сайті athletic-
events.com

БІГ



Чип ThinTag може бути 
розміщений на наліпці на 
підседельному штирі / номері 
на рулі
Можливе замовлення друку 
іменних стартових номерів 
на водостійкому папері або 
на Tyvek

Декодер BibTag + мат 
з антенами для зчитування 
на стартовій лінії
Ширина стартового коридору 
від 1 до 16 метрів
Одночасно можуть стартувати 
до 48 тис. атлетів

SMS-розсилка результатів 
відразу після фінішу
E-mail-розсилка 
персоналізованих дипломів 
фінішера після завершення 
заходу

Проміжні точки 
забезпечуються декодерами 
BibTag та легкими бічними 
антенами, що швидко 
інсталюються та знімаються 
(до 5 проміжних точок 
по дистанції) 
Автономна робота до 14 годин

ВЕЛОСПОРТ

Декодер BibTag + мат 
з антенами для зчитування 
на фінішній лінії
Відеофіксація фінішу 
на GoPro
Табло з відліком часу 
від старту заїзду
Миттєві фінішні протоколи 
з розбивкою по вікових 
категоріях та онлайн-
трансляція на сайті athletic-
events.com



Багаторазові мультиспортивні
чипи MultiSportsTag, що 
надягаються на ногу атлета
Одночасно можуть змагатися 
до 800 атлетів — це найвищий 
показник на українському ринку

Старт у воді по Gun Time або 
із забіганням у воду з 
розміщенням на березі
декодера BibTag + матів 
з антенами для зчитування

SMS-розсилка результатів 
відразу після фінішу
E-mail-розсилка 
персоналізованих дипломів 
фінішера після завершення 
заходу

Проміжні точки 
забезпечуються декодерами 
BibTag та легкими бічними 
антенами, що швидко 
інсталюються та знімаються 
(до 5 проміжних точок 
по дистанції) 
Автономна робота до 14 годин

ТРИАТЛОН

Декодер BibTag + мат 
з антенами для зчитування 
на фінішній лінії
Відеофіксація фінішу 
на GoPro
Табло з відліком часу 
від старту змагань
Миттєві фінішні протоколи 
з розбивкою по вікових 
категоріях та онлайн-
трансляція на сайті athletic-
events.com



2021

KAISERWALD

RUN CUP

2021

LADIES

RUN

2021

KYIV EURO 

MARATHON

KYIV

ULTRAMARATHON

2021

ТУТ

МОЖЕ БУТИ 

ВАША ПОДІЯ!

OCEANMAN

ODESA 2021

KYIV 

NIGHT 

5K

ЗАБІГ

У ПИРОГОВІ

КИЇВСЬКА

ДЕСЯТКА
SHERIFF

SPECIAL

FORCES

CHALLENGE

ВТЕЧА 

З МЕЖИГІР’Я

25.04

08.03

06.02

05.06

19.06

24.08

04–05.09

12.09

11.09

28.11

ТУТ МОЖЕ

БУТИ

ВАША ПОДІЯ!



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Ігор Олексієнко
info@athletic-events.com

+38 (068) 334 83 83
+38 (066) 075 26 52

Форма зворотного зв’язку на сайті:
https://athletic-events.com/about

mailto:info@athletic-events.com
https://athletic-events.com/about

