ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент Федерації
триатлону України
Юрій ГОРОБЕЦЬ

РЕГЛАМЕНТ
проведення Всеукраїнських змагань з триатлону "Дитяча Ліга" - VІI етап,
20-22.08.2021, м. Запоріжжя
1. Цілі і завдання заходу
Популяризація триатлону в Україні, подальше поліпшення учбовотренувальної роботи в організаціях, залучення молоді до занять триатлоном;
підвищення спортивної майстерності, виявлення найсильніших та
перспективних спортсменів для комплектування збірних команд України;
підготовка збірної команди України до успішних виступів у
міжнародних змаганнях;
підведення підсумків роботи спортивних організацій України.
2. Строки і місце проведення заходу
Всеукраїнські змагання з триатлону " Дитяча Ліга" - VIІ етап,
20-22.08.2021, м. Запоріжжя
3. Організація та керівництво проведенням заходу
Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюється
відповідно департаментом олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту
України (далі – Мінмолодьспорт) та Федерацією триатлону України (далі –
Федерація).
Проведення змагань покладається на управління молоді, фізичної
культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації та головну
суддівську колегію.
4. Учасники заходу
До участі у змаганнях допускаються збірні команди областей, ДЮСШ,
СДЮШОР та ШВСМ.
Усі питання щодо належності спортсменів до фізкультурно-спортивних
товариств, територій, нарахування очок тощо повинні вирішуватися тільки до
початку змагань на підставі заявок у змаганнях, складу збірних команд України
з триатлону на 2021 рік, затверджених Мінмолодьспортом.
Учасники змагань, форма та знаряддя яких не відповідають вимогам
правил з триатлону, до змагань не допускаються.

Відповідальність за стан здоров’я учасників змагань несуть медичні
установи за місцем проживання, які дали дозвіл спортсменам на участь у
змаганнях, а також організації, які направляють команди чи окремих
спортсменів на змагання.
5. Характер заходу
Всеукраїнські змагання з триатлону " Дитяча Ліга" - VIІ етап
6. Програма проведення змагань
Змагання особисто - командні.
Змагання проводяться за схемою двоборства (плавання/біг) та триборства
(плавання/велогонка/біг).
Особистий залік здійснюється серед вікових груп за сумою результатів
виступів у двох або трьох видах (за часом).
Формат дистанції:
2012 р.н.
100 м плавання / 0.5 км. біг
2011 р.н.
100 м плавання / 0.5 км. біг
2010 р.н.
100 м плавання / 0.5 км. біг
2009 р.н.
200 м плавання / 4 км велосипедна гонка/ 1.0 км. біг
2008 р.н.
200 м плавання / 4 км велосипедна гонка/ 1.0 км. біг
Командний залік здійснюється в естафетах – мікст: два хлопчика та
одна дівчинка.
Формат дистанції для кожного учасника естафети - мікст:
2010 – 2012 р.р.н.
100 м плавання / 0.5 км. біг
2008 – 2009 р.р.н.
200м плавання / 1.0 км. біг.
Послідовність прийняття старту: хлопчик-дівчинка-хлопчик.
Результат команди складає сума результатів трьох учасників за часом.
Кількість команд необмежена.
7. Безпека та підготовка місць проведення заходу
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня
1998 року № 2025 "Про порядок підготовки спортивних споруд та інших
спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурновидовищних заходів" підготовка спортивних споруд покладається на їх
власників.
Організатор повинен забезпечити виконання вимог заходів безпеки під час
проведення змагань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
09 грудня 2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2", Міністерства охорони здоров’я України
від 19 листопада 2020 року № 58 "Про затвердження протиепідемічних заходів
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під час проведення спортивних змагань на період карантину у зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".
8. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів
Спортсмени, які посіли призові місця у змаганнях, нагороджуються
спортивними медалями згідно із затвердженим кошторисом.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати щодо матеріального забезпечення змагань несуть:
з підготовки й проведення змагань, у тому числі витрати на паливномастильні матеріали, оплату суддівства, відрядження суддів (проїзд до місця
проведення змагань і місця проживання, добові в дорозі, розміщення в готелі,
харчування, експрес-тестування для визначення антигену до вірусу COVID-19),
медичне забезпечення – за рахунок коштів, залучених Федерацією;
з відрядження учасників, тренерів і представників (керівників) команд на
змагання (проїзд до місця змагань і місця проживання, добові в дорозі і
харчування в дні змагань), експрес-тестування для визначення антигену до
вірусу COVID-19, а також розміщення учасників у готелях – структурні
підрозділи з фізичної культури та спорту облдержадміністрацій, м. Києва або
інші організації, що направляють команди чи окремих спортсменів на
змагання;
з нагородження переможців та призерів змагань – за рахунок коштів,
залучених Федерацією;
із забезпечення суддівства змагань (підготовка, відбір, призначення суддів
відповідних кваліфікаційних категорій), медичне забезпечення, забезпечення
обробки результатів змагань, випуску підсумкової інформації про змагання,
розміщення інформації про змагання на сайті Федерації – за рахунок коштів,
залучених Федерацією.
До змагань допускаються команди і учасники, які підтвердили в
установлений термін свою участь.
Цей регламент складено відповідно до статті 45 Закону України "Про
фізичну культуру і спорт" та наказу Міністерства України у справах сім’ї,
молоді та спорту від 06.08.2010 № 2659 "Про затвердження Вимог до змісту
положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або
спортивні змагання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
01 вересня 2010 року за № 766/18061, і є офіційним викликом на змагання.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході
Попередні заявки на участь у змаганнях подаються до Мінмолодьспорту
не пізніше ніж 10.08.2021 в електронній версії “EXCEL” на e-mail: utf@ukr.net.
Зміни до заявок вносяться в день приїзду команд.
Іменні заявки у 2 екземплярах (додаток 1), відповідні документи
(свідоцтво про народження або паспорт, страховий поліс) подаються
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20.08.2021 до мандатної комісії, яку очолює представник Мінмолодьспорту, з
14.00 до 16.00 год.
Іменні заявки команди без підпису керівника спортивної організації,
відповідальної особи спортивного диспансеру, що направляє на змагання, та
печаток зазначених організацій вважаються недійсними.
Мандатній комісії заборонено приймати заявки, які не відповідають
вказаній формі або не заповнені повністю.
Для участі у змаганнях спортсмени зобов’язані здати тести на COVID-19
та надати їх до мандатної комісії за вимогою. Відповідальність покладається на
представників команд.
Виклики на змагання для областей надаються за умови своєчасного
надходження попередніх заявок.
11. Інші умови
Особи, хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену
коронавірусом SARS-CoV-2, та особи, щодо яких встановлено у процесі
епідеміологічного розслідування підозру на інфікування
гострою
респіраторною
хворобою
COVID-19,
спричиненою
коронавірусом
SARS-CoV-2, підлягають самоізоляції або госпіталізації в порядку,
визначеному галузевими стандартами у сфері охорони здоров`я, а також
відстороняються від участі у тренуваннях та змаганнях на час самоізоляції або
хвороби.

ПОГОДЖЕНО
Генеральний секретар Федерації
триатлону України
Едуард ПАНАРІН

«____05_» _08___ 2021 р.
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Додаток 1

ІМЕННА ЗАЯВКА

НА УЧАСТЬ ___________________________________________________________________________________________
Дата ______________________
Місто__________________
№
п.п.

Прізвище, ім’я

Рік
народ

Розр

ФСТ

Спорт.
школа

Номер
програми

Начальник

(_________________)

Тренер

(_________________)

Допущено
лікар

(_________________)

Прізвище, ім’я
першого тренера

Прізвище, ім’я
особистого тренера

Підпис
лікаря

