1. ЦІЛІ ПРОВЕДЕННЯ
• Проведення в місті Дніпро МАСШАТБНОГО спортивного заходу для
професіоналів і любителів, привернення уваги людей до триатлону;
• Створення сприятливих умов на час проведення спортивного заходу для
спортсменів;
• Розкриття фізичних і творчих можливостей професійних спортсменів і
любителів;
• Робота із засобами масової інформації з метою пропаганди здорового
способу життя;
• Залучення спонсорів і партнерів, які пропагують здоровий спосіб життя в
своїй стратегії;
• Залучення громадян до активного способу життя.

2. ОРГАНІЗАТОРИ ФЕСТИВАЛЮ ТРИАТЛОНУ
Повноважний організатор
Федерація ТриатлонуДніпропетровської області.
Організацію суддівства змагань і контроль щодо дотримання норм і вимог
Федерації триатлону України здійснює Федерація триатлону України.
1. Директор Змагань: Ліщинська Світлана
startdnipro@gmail.com
2. Директор Гонки/головний суддяЛисов Сергій
+380630724273 lysovsergii@gmail.com
3. Директор з маршрутів та технічних операційЯготінЕвген
startdnipro@gmail.com +380505316554
4. Директор з маркетингу: Ліщінська Світлана
startdnipro@gmail.com +380980640214
5. Менеджер з протоколів та менеджер роботи з атлетами:Пеня Альбіна
startdnipro@gmail.com +380932600441

6. Менеджер по работі зі ЗМІ Бондаревська Ірина
startdnipro@gmail.com +380507605845
7. Головний лікар змагань Охрименко Єлізавета Абрамівна +380970100172

3. ФІНАНСУВАННЯ
Фестивалm фінансується за рахунок фінансової підтримки комерційних та
інших організацій.
4. ДОКУМЕНТИ
Регламент розроблено у відповідності до Правил змагань, затверджених
Міжнародним триатлонним союзом (ITU)/
Регламент є єдиним офіційним документом проведення Фестивалю і є
підставою для участі у Фестивалі.

5. ДИСТАНЦІЇ
Абсолют
- індивідуальна гонка на спринтерській дистанції (любителі) - 0,75 км
плавання(1 коло), 20 км велогонка(3 кола по 6.66 км.), 5 км біг(3 кола по
1.66км);
- індивідуальна гонка на олімпійській дистанції (любителі) – 1,5 км
плавання(2 кола по 750м), 40 км велогонка(6 кіл по 6.66км), 10 км біг(6 кіл по
1.66км);
- естафетна гонка серед любителів (тріал) на спринтерській дистанції - 0,75
км плавання(1 коло), 20 км велогонка(3 кола по 6.66 км.), 5 км біг(3 кола по
1.66км);

6. МІСЦЕ І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ
• Дата і час проведення ФЕСТИВАЛЮ: 9червня 2019 року з 7-30 до 17-00
• Місце проведення: Україна, м Дніпро, Січеславська Набережна,
Фестивальний причал

7. РОЗКЛАД ФЕСТИВАЛЮ
7 червня:
Фестивальний причал
- 12:00 знайомство з трасою для велогонки (учасники КЄ)
- 12:20 знайомство з трасою для велогонки (аматори)
- 13:00 знайомство з трасою для плавання (учасники КЄ)
- 13:20 знайомство з трасою для плавання (аматори)
- 14:00-15:00 видачастартовихпакетів
- 14:30-15:00 брифінг для аматорів(для присутніх на тренуванні)
культурно-діловий центр "Менора" ( вул. Шолом-Алейхема, 4/26).
Внутрішній двір
- 16:00-20:00 видачастартовихпакетів
- 19:30 брифінг для аматорів (повторний)
8 червня:
Фестивальний причал
- 11:00-19:00 видачастартовихпакетів для аматорів (
лишеіногородніучасники, шатер)
- 12:00 стартдівчат 2019 Dnipro ETU Junior Triathlon European Cup
- 13:30 стартюнаків 2019 Dnipro ETU Junior Triathlon European Cup
- 16:30 стартжінок 2019 Dnipro ETU Sprint Triathlon European Cup
- 18:00 стартчоловіків 2019 Dnipro ETU Sprint Triathlon European Cup
- 20:00 - церемоніянагородження
9 червня:
Фестивальний причал
- 7:30-9:00 видачастартовихпакетів для аматорів ( лишеіногородніучасники)
- 9:00 дитяча триатлонна ліга
- 9:00 перевіркаатлетіваматорів
- 11:00 старт аматорів на олімпійськійдистанції
- 11:05 старт аматорів на спринтерськійдистанції і тріал, паратриатлети
- 15:00 Dnipro ETU MixedRelayJuniorTriathlonEuropeanCup - Старт
- 17:00 церемоніянагородження

8. ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ
У DNIPRO TRIATHLON FEST 2019можуть взяти участь усі бажаючі, які за
станом здоров'я та фізичної підготовленості здатні подолати всі етапи даної
дистанції.
Передбачувана кількість учасників за категоріями:
- індивідуальна гонка серед любителів -96 чол. спринт та 175 чол. олімпійка
- естафета серед любителів (тріал) - 12 команд (по 3 особи),
- всеукраїнські змагання «Дитяча триатлону ліга» - 150 чол;
Зобов'язання учасників:
-Кожен учасник змагань повинен мати «ЛіцензіюТриатлета» , яку можна
отримати подавши заявку на сайті triathlon.org.ua( у випадку постійних
стартів спортсмена) або одноразову страховку, яку можна отримати на місці
змагань (для спортсменів –новачків або таких , що стартують лише декілька
аматорських стартів на рік) . Якщо вам не потрібна ліцензія і є необхідність в

оформленні страховки, будь ласка напишіть про це організаторам на
startdnipro@gmail.com з темою листа «Страховка на DniproTriathlonFest».
Загальні правила:
- Загальний ліміт часу для проходження всіх етапів на будь-якій дистанції
складає 3 години! Речі з транзитної зони можна забрати лише після
закінчення ліміту часу протягом 15 хвилин. Речі, які не забрані за цей час
переміщаються організаторами у камеру схову.
- У день старту учасник індивідуальної гонки з триатлону зобов'язаний:
- не менше ніж, за 1,5 години до старту прибути в зону атлетів і надати на
техогляд свій велосипед і засіб особистого захисту - шолом.
-

-

- не менше ніж, за півгодини до старту пройти маркування в зоні
атлета та загальну перевірку
Учасник повинен підібрати одяг таким чином, щоб усі нанесені номери
були чітко видні для суддів та глядачів.
Забороняється повністю оголюватися під час проходження будь - якого
етапу змагань та у транзитній зоні під час зміни етапу.
Забороняється проходження будь - якого етапу змагань(окрім
плавання) із голим торсом.
При проходженні транзитної зони учасник повинен складати свої речі
виключно у корзинку, що знаходиться під його стартовим номером.
Номери нанесені на транзитній зоні.
Викидати сміття дозволено лише у спеціально відведених для цього
зонах.
Забороняється неспортивна поведінка ( драку, неетичну грубу
поведінку, дискримінацію по відношенню до учасників, організаторів,
глядачів, суддів та інших учасників змагань)

Під час видачі стартових пакетів кожен учасник отримує :
- клейкий номер на шолом(4 шт.), котрий він повинен власноруч нанести
на шолом спереду, ззаду та з обох боків.
- клейкий номер для вело(1 шт.) який учасник повинен наклеїти під
сидіння велосипеду.
- Клейкий номер на сумку (1 шт), який наноситься на рюкзак, що
здається до камери схову, що знаходиться в зоні атлетів.
- Пластиковий браслет (червоного або сірого кольору), що надівається
на руку. Браслет є перепусткою в транзитну зону та зону атлетів.

- два переводні номери на тіло(2 шт.), котрі учасник повинен нанести на
праву руку та ліву ногу в зонах , що будуть видимі для суддів.
Переводні номери наносяться спортсменом самостійно у зоні атлетів,
перед стартом.
- Рюкзак атлета, в який складаються речі для здачі в камеру схову
- Шапочка для плавання. Красні шапочки відповідають спринтерській
дистанції , сірі- олімпійській дистанції
ПРАВИЛА ПРОХОДЖЕННЯ ВОДНОГО ЕТАПУ
- Вихід на воду відбувається лише з дозволу судді.
- Старт спринтерської та олімпійської дистанції відбувається з води ( НЕ
З БОНУ)
- Старт Олімпійської дистанції відбувається на 5 хв. раніше інших
дистанцій (спринт та триал)
- Учасник повинен огинати буї тільки правим плечем. За порушення
даного правила проходження дистанції учасник буде оштрафований
суддями – дискваліфікація учасника.
- - Шапочка для плавання є обов'язковою до носіння під час запливу.
Видається у стартовому пакеті. Використовується лише шапочка,
видана організатором
Правила використання гідрокостюму (ЗГІДНО ПРАВИЛITU)
- При температурі води нижче 16 градусів цельсіюобовязково
використовувати гідрокостюм!
- При температурі води між 16 та 22 градусами цельсію використання
гідрокостюму рекомендовано.
- При температурі води вище 22 градусів цельсію використовувати
гідрокостюм заборонено.

ПРАВИЛА ВЕЛОГОНКИ та ДРАФТИНГ
- Не допускаються до участі велосипеди з електроприводом!
- Учасник забов»язаний використовувати захисний шолом під час велоетапу, на якому повинні бути нанесені стартовий номер з усіх боків.

- Під час виходу із транзитної зони учасник повинен дотримуватися
правил MountLine. Сідати на велосипед дозволено тільки після
перетинання лінії, котра нанесена яскравою стрічкою на килимі при
виході з транзитної зони. В цій зоні знаходиться суддя, який слідкує за
виконанням даного правила.
- Учасник повинен дотримуватися правил DismountLine. Після
закінчення вело-етапу учасник повинен пішки входити до транзитної
зони, схід з велосипеду повинен бути виконаний до перетину яскравої
стрічки, яка нанесена на килимі при вході у транзитну зону.В цій зоні
знаходиться суддя, який слідкує за виконанням даного правила.
- Під час проходження вело-етапу заборонено виконувати обгін на
різких поворотах
- Під час гонки викидати сміття лише у відведених для цього місцях.
- Під час проходження дистанції, учаснику забороняється
використовувати мобільні телефони, музичні програвачі та іншу
техніку.
- Рух під час вело-гонки відбувається по лівій стороні руху(назустріч
автомобільному руху) з обгоном тільки по правій стороні.
ДРАФТИНГ
Драфтинг на велоетапі заборонено! Зоною драфтингу вважається відстань
між велосипедистами - менше 12 метрів спереду і ззаду (довжина від
переднього колеса до переднього колеса) і менше 3 метрів збоку ПРИ
ОБГОНІ. Дозволений час на вчинення обгону в зоні драфтинга - не більше 25
секунд.
За порушення правила драфтингу суддями накладається штраф.

Будь- яке небезпечне проходження вело етапу
карається штрафами.

з порушеннями правил

9.Штрафи та їх відбування в PenaltyBox.
За порушення Правил змагань на учасникаможе бути накладено штраф
суддями на трасі
При порушенні будь якого із правил змагань суддя попереджує спортсмена
сигналом свистка, при цьому голосно каже номер спортсмена.
Кожен учасник повинен САМОСТІЙНОретельно слідкувати за сигналами
суддів та помітками у PenaltyBox, який знаходиться на біговій дистанції де
буде зазначений номер учасника та тип його порушення.
Якщо спортсмен побачив свій номер на PenaltyBox, він повинен зупинитись
та відстояти штраф.
У зоні PenaltyBox буде знаходитись суддя, котрий буде інформувати
спортсменів про час, який вони мають відбути за свої порушення.
Без дозволу судді спортсмен не має права продовжити проходження
дистанції.
Типи порушень, що відображаються на PenaltyBox:
D = порушення DismountLine
S = порушення на етапі плавання
M = порушення MountLine

E = порушення складання речей
L = порушення за сміття
V = Інші порушення ( до яких входить і драфтинг)
Штрафний час:
- За Драфтинг – 2 хвилини (на олімпійці), 1 хвилина – на
спринтерській дистанції.
- За інші порушення 15 сек. – на олімпійській дистанції, 10 секна
спринтерській дистанції
Дискваліфікація спортсмена:
- За скорочення дистанції на будь-якому етапі
- За неогинання буя правим плечем
- За проходження велодистанції по протилежній стороні загального
руху учасників.
- За відстуність стартового номера на шоломі, тілі та на вело
- За супроводження по тррасі особою, що не є учасником гонки
- За використання під час гонки наушників, мобільнихх телефонів,
фотоапаратів та інших гаджетів, які можуть відволікати
спортсмена
- За неспортивну поведінку
-

Якщо спортсмен не зупинився у зоні порушень, то він буде автоматично
дискваліфікований навіть після повного проходження гонки.
Якщо спортсмен отримав дискваліфікацію, він може закінчити змагання, але
його результат не буде врахований.

10. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ. СТАРТОВИЙ ВНЕСОК
умови реєстрації
Для реєстрації на участь в DNIPRO TRIATHLON FEST 2019 необхідно:
• пройти онлайн реєстрацію https://athletic-events.com/events/516

• роздрукувати «ваучер учасника»;
• Реєстрація буде закрита 01.06.2019 о 23:59 або по досягненню ліміту
учасників
• Без «стартового листа учасника» стартові пакети не видаються. Заздалегідь
подбайте про те, щоб лист було у вас в наявності!

Повернення стартового внеску
Поверненнягрошовихкоштів, сплачених у рахунокреєстраційноговнеску, не
проводиться
згідно
з
Договором
публічноїоферти,
якийприймаєтьсяучасником при реєстрації на захід.

11 СТАРТОВИЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЄ:
• стартовий номер учасника ( 4 клейкі номери на шолом, 1 клейкий номер для
велосипеда, 2 переводні картинки на тіло, 1 клейкий номер на сумку)
• чіп(буде виданий у зоні атлета)
• рюкзак
• шапочка для плавання( кожен учасник отримає шапочку відповідного
кольору до дистанції)
• Медаль фінішера( у фінішній зоні)
• 2 масажних зони
• футболку учасника( оплачується окремо)
• фіксування часу в транзитних зонах (фінішний протокол)
• смс-інформування про результат
• електронний диплом учасника з результатом
• напої і фрукти на фінішу
12. СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ.
Суддівську колегію формують представники Федерації триатлону України.

13.ПРОТЕСТИ ТА ПРЕТЕНЗІЇ
Протести:
- Учасникмає
право
подати
протест,
щовпливає
на
розподілпризовихмісць,
в
день
заходу,
протягом
30
хвилинпісляоголошенняпопередніхрезультатів, але непізнішеніж за 30
хвилин до поччткунагородження.
- Протестиподаються
на
ім'я
головного
судді
і
розглядаютьсясуддівськоюколегією,
до
складуякоївходятьголовнийсуддя, старший суддята хронометрист.
Протест приймаєтьсялишепіслясплати грошового внеску в розмірі
200 грн. У разізадоволення протесту коштиповертаються. У
разівідхилення протесту кошти не повертаються.
Претензії:
-

-

-

Учасникмає
право
подати
претензіюпротягом
3
(трьох)
днівпіслязакінчення заходу. Претензіївідправляються на електронну
адресу startdnipro@gmail.comПри
подачіпретензіїнеобхідновказатинаступнідані:
прізвище
та
ім'я
(анонімнізвернення
не
розглядаються);
змістпретензії
(в
чомуполягаєпретензія); підстави для претензії (фотографії, дані з
особистого хронометра, суб'єктивна думка та ін.).
Протягом
24
годин
з
моменту
отриманняпретензіїкомісіяготуєофіційнувідповідь, яка направляється
на електронну адресу, з якоїбула подана претензія.
Приймаютьсявиключнотіпретензії, які не можутьвплинути на
результатизмагань.
Претензії та протестиприймаютьсятількивідучасниківзмагань.

14 .НАГОРОДЖЕННЯ
У рамках DniproTriathlonFest 2019 нагороджуються вікові групи серед
дистанцій спринт та олімпійка( серед жінок та чоловіків). Нагородження у
категорії абсолют не відбувається.
19-29
1 місце - подарунки від організаторів та партнерів
2 місце - місце подарунки від організаторів та партнерів
3 місце - місце подарунки від організаторів та партнерів

30-39
1 місце - подарунки від організаторів та партнерів
2 місце - місце подарунки від організаторів та партнерів
3 місце - місце подарунки від організаторів та партнерів
40-49
1 місце - подарунки від організаторів та партнерів
2 місце - місце подарунки від організаторів та партнерів
3 місце - місце подарунки від організаторів та партнерів
50-59
1 місце - подарунки від організаторів та партнерів
2 місце - місце подарунки від організаторів та партнерів
3 місце - місце подарунки від організаторів та партнерів
60+
1 місце - подарунки від організаторів та партнерів
2 місце - місце подарунки від організаторів та партнерів
3 місце - місце подарунки від організаторів та партнерів

У дистанції Триал нагородження проводиться тільки у категорії абсолют з 1
по 3 місце.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
• Учасники зобов'язані дотримуватися ПДР України і особисто несуть
відповідальність за власну безпеку під час участі в заході;
• Кожен учасник самостійно долає всю дистанцію і несе повну
відповідальність за ризик пов'язаний з участю в змаганнях;
• Учасник повинен долати дистанції, суворо дотримуючись маршруту всіх
трьох етапів змагань;

• Учасник повинен виконувати вимоги організаторів, суддів, контролерів і
маршалів, медичних працівників. В іншому випадку учасник знімається зі
змагань;
• Організатори, спонсори, партнери не несуть відповідальності за фізичні
травми, ушкодження, будь-які збитки, які учасник поніс до, під час або після
проведення змагань;
• Кожен учасник змагань згоден з використанням його імені, фото, відео або
аудіо матеріалів з його участю для рекламної діяльності або в інших цілях
організаторами без узгодження з ним і без права повного або часткового
відшкодування в будь-якому вигляді;
• Захід буде проведено за будь-яких погодних умовах;
• Своєю участю учасник підтверджує, що ознайомився, зрозумів і погодився
з усіма правилами проведення заходу, порушення яких може привести до
дискваліфікації учасника.

16. ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА
Детальна інформація про захід розміщена на
www.dniprotriathlon.comц
www.facebook.com/DneprTriathlonFest/
За інформацію на інших інформаційних ресурсах, Оргкомітет змагань
відповідальності не несе.

17. КАРТИ

