
ПОЛОЖЕННЯ 
 

про проведення «Ліга любителів триатлону 2018» 
 

І. СТРОКИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 
№ 
п/п 

Змагання Дистанція Коеф. Дата, місце Реєстрація (сайт або електронна 
адреса) 

1 Dnepr Triathlon Fest 
2018 

0,75-20.0-5.0 
1.5-40.0-10.0 

0,7 
1,0 

02.06.2018, 
Дніпро 

https://athletic-
events.com/events/453  

2 Полтава Триатлон 
Спринт 

0,75-20.0-5.0 0,5 16.06.2018, 
Полтава 

http://newrun.com.ua/triatlon.html  
https://vseprobegi.org/ru/race/782  

3 Змагання з триатлону 
cеред ветеранів «VR - 
Olympic Triathlon 2018» 

1.5-40.0-10.0 1,0 30.06.2018, 
Вишгород 

https://sportevent.com.ua/events/v
r-tri2018/  

4 Змагання з акватлону 
cеред ветеранів «VR - 
AQUATHLON 2018» 

1.0-5.0 0,5 01.07.2018, 
Вишгород 

https://sportevent.com.ua/events/a
quakyiv2018/  

5 Відкритий чемпіонат 
України з триатлону на 
спринтерській 
дистанції cеред 
ветеранів 

0,75-20.0-5.0 0,7 15.07.2018, 
Біла Церква 

В розробці 

6 Міжнародні змагання з 
триатлону «Кубок 
Хортиці» 

0,75-20.0-5.0 0,5 18.08.2018, 
Запоріжжя 

В розробці 

7 Змагання з кросового 
триатлону «Polissia 
Challenge Cup» 

1,0-20,0-6,0 0,5 
 

26.08.2018, 
Сомін 
(Волинська 
обл.) 

http://triathlon-polissia.org.ua/  

8 Міжнародні змагання " 
IRON WAY 70.3 2018» 

1,9-90,0-21,0 1,0 26.08.2018, 
Харків 

https://sportevent.com.ua/events/ir
onway2018/  

9 Кубок Львова з 
триатлону 2018 

1.5-40.0-10.0 1,0 09.09.2018, 
Львів 

https://www.facebook.com/events
/173742856596206/  

 

https://athletic-events.com/events/453
https://athletic-events.com/events/453
http://newrun.com.ua/triatlon.html
https://vseprobegi.org/ru/race/782
https://sportevent.com.ua/events/vr-tri2018/
https://sportevent.com.ua/events/vr-tri2018/
https://sportevent.com.ua/events/aquakyiv2018/
https://sportevent.com.ua/events/aquakyiv2018/
http://triathlon-polissia.org.ua/
https://sportevent.com.ua/events/ironway2018/
https://sportevent.com.ua/events/ironway2018/
https://www.facebook.com/events/173742856596206/
https://www.facebook.com/events/173742856596206/
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ІІ. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 
Індивідуальні заявки на участь у змаганнях приймаються від спортсменів, що 

представляють клуби та/або особисто. 
Подаючи заяви на участь у змаганнях спортсмени повинні усвідомлювати 

необхідність мати гарну фізичну форму і пам'ятати про відповідальність і ризик, 
пов'язаний з участю в подібних змаганнях. Перед початком змагань вони повинні 
підтвердити свою згоду з тим, що Федерація триатлону України та Організаційний 
Комітет не несуть відповідальності за нещасні випадки, які можуть викликати смерть, 
поранення або втрату майна спортсмена. Кожен учасник змагань повинен підписати 
документ, що містить попередження про ризик і відмову від будь-яких претензій. 

 
При проведенні змагань 2018 року встановлюються такі вікові групи: 
1 група 19-29 років 
2 група 30-39 років; 
3 група 40-49 років; 
4 група 50-59 років; 
5 група 60 та старші. 
 
Примітка:  
- належність до віковою групи визначається датою народження спортсмена з 

01 січня по 31 грудня;  
- спортсмени, які включені у списки обласних та місцевих ШВСМ або є 

членами збірної команди України з триатлону, можуть приймати участь у 
змаганнях серед вікових груп тільки поза конкурсом; 

- спортсмени вікових груп, які приймали участь на протязі року у складі 
збірних команд областей у Всеукраїнських змаганнях (чемпіонатах України, 
етапах Кубку України), можуть приймати участь у змаганнях серед вікових 
груп на протязі цього року тільки поза конкурсом. Виключення – якщо 
спортсмени приймали участь у складі збірних команд в командних змаганнях 
(естафетах, командній гонці);  

- індивідуальні заявки на участь у міжнародних змаганнях, чемпіонатах світу 
та чемпіонатах Європи під егідою ITU серед вікових груп, приймаються 
лише від спортсменів які є членами Федерації триатлону України. 

 
IІІ. ФОРМАТ ДИСТАНЦІЇ 

• плавання/вело/біг – формат дистанції у змаганнях з триатлону, крос триатлону, 
триатлону на довгій дистанції; 

• плавання/біг – формат дистанції у змагання з акватлону;  
• біг/вело/біг – формат дистанції у змаганнях з дуатлону, крос дуатлону. 

 
 

ІV. ПОРЯДОК І ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК 
Реєстрація на сайтах організаторів у визначені терміни.  
Ліцензія Федерації при реєстрації – обов’язкова. 
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VI.НАГОРОДЖЕННЯ 

Спортсмени, які посіли 1, 2, 3 місця у змаганнях в своїх вікових групах, 
нагороджуються пам’ятними медалями, цінними призами.  

 
Загальний рейтинг «Ліга Любителів триатлону» серед спортсменів вікових груп 

визначається за сумою очок 5 кращих результатів на Всеукраїнських змаганнях та 
очки на одному із чемпіонатів Європи 2018 року (19-21.07.2018 Тарту, Естонія; 09-
11.08.2018 Глазго, Великобританія): 

 

Місце ЧЄ триатлон 

Всеукраїнські змагання 
Коеф. 1 Коеф. 0,7 Коеф. 0,5 

1 500 100 70,0 50 

2 400 80 56,0 40 

3 325 70 49,0 35 

4 250 60 42,0 30 

5 200 50 35,0 25 

6 175 40 28,0 20 

7 150 30 21,0 15 

8 125 25 17,5 12,5 

9 100 20 14,0 10 

10 75 15 10,5 7,5 

11 50 10 7,0 5 

12 25 5 3,5 2,5 

 
Спортсмени, які посіли 1, 2, 3 місця у загальному рейтингу 2018 року в своїх 

вікових групах, нагороджуються медалями, цінними призами. 
 

VII. УМОВИ ПРИЙОМУ УЧАСНИКІВ І СУДДІВ 
Витрати на організацію та проведення змагань, розміщення, харчування, проїзд 

суддів в обидва кінці та добові несуть місцеві осередки Федерації триатлону України 
та Організаційний Комітет.  

Витрати на відрядження учасників змагань (розміщення, харчування, проїзд та 
добові в дорозі) несуть організації, що відряджають або самі спортсмени. 
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