
 

 РЕГЛАМЕНТ  

про Всеукраїнські змагання з триатлону на 2022 рік 

Дитяча Триатлонна Ліга  
I.Термін та місце проведення змагань 

Назва заходу 
Дистан

ція 

Залік 
Дата 

Місце проведення 

Всеукраїнські змагання з триатлону                                                   

1-й етап «Дитяча Триатлонна Ліга» 

0.1/0.5 

0.2/1 

0.2/4/1 

2011-2013рр.н. 

2010 р.н. 

2009 р.н. 
19-22.04.2022 

м.Львів 

Всеукраїнські змагання з акватлону                                       

2-й етап «Дитяча Триатлонна Ліга» 

0.1/0.5 

0.2/1 

2011-2013рр.н. 

2010-2009рр.н. 

28.04-

01.05.2022 

 

м.Мелітополь 

Всеукраїнські змагання з триатлону                                                   

3-й етап «Дитяча Триатлонна Ліга» 

0.1/0.5 

0.2/1 

0.2/4/1 

2011-2013рр.н. 

2010 р.н. 

2009 р.н. 

25-27.05.2022 

м.Бердянськ 

Всеукраїнські змагання з триатлону                                                   

4-й етап «Дитяча Триатлонна Ліга» 

0.1/0.5 

0.2/1 

0.2/4/1 

2011-2013рр.н. 

2010 р.н. 

2009 р.н. 

30.05. -

01.06.2022 

м.Бердянськ 

Всеукраїнські змагання з триатлону                                       

5-й етап «Дитяча Триатлонна Ліга» 

0.1/0.5 

0.2/1 

0.2/4/1 

2011-2013рр.н. 

2010 р.н. 

2009 р.н. 

10-12.06.2022 

 

м. Хмельницький 

Всеукраїнські змагання з триатлону                                                   

6-й етап «Дитяча Триатлонна Ліга» 

0.1/0.5 

0.2/1 

0.2/4/1 

2011-2013рр.н. 

2010 р.н. 

2009 р.н. 

01-03.07. 

2022 

м.Житомир 

Всеукраїнські змагання з акватлону                                                  

7-й етап «Дитяча Триатлонна Ліга»  

0.1/0.5 

0.2/1 

0.2/4/1 

2011-2013рр.н. 

2010 р.н. 

2009 р.н. 

08-10.07.2022 

м. Горішні Плавні, 

Полтавська обл. 

Всеукраїнські змагання з триатлону                                                   

8-й етап «Дитяча Триатлонна Ліга» 

Фінал 

0.1/0.5 

0.2/1 

0.2/4/1 

2011-2013рр.н. 

2010 р.н. 

2009 р.н. 

19-21.08.2022 

м.Запоріжжя 

 

При проведенні змагань 2022 року установлюються такі вікові групи: 

дівчата та хлопчики 2013 р. народження акватлон 

дівчата та хлопчики 2012 р. народження акватлон 

дівчата та хлопчики 2011 р. народження акватлон 

            дівчата та хлопчики 2010 р. народження акватлон 

дівчата та хлопчики 2009 р. народження триатлон 

 

1. Всеукраїнські змагання з триатлону  та акватлону 

1-й етап  Дитячої Триатлонної Ліги. м. Львів, 20-22.04.2022 

Змагання особисті.  

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: 

 

      2013 р.н.                             100м плавання / 0.5 км. біг 

      2012 р.н.                             100м плавання / 0.5 км. біг 

      2011  р.н.                            100м плавання / 0.5 км. біг 

      2010  р.н.                            200м плавання / 1 км. біг 

      2009  р.н                             200м плавання / 4км велогонка/ 1.0 км. біг 

      

Плавальний сегмент проводиться у басейні, велосипедна гонка та біг проводяться окремо. 

Комплектування забігів відбувається з урахуванням суми результатів в плаванні та велосипедній 

гонці. 



 

2. Всеукраїнські змагання з триатлону (акватлону) 

2-й етап Дитячої Триатлонної Ліги. м. Мелітополь, 29-30.04.2022 

Змагання особисті. 

Змагання проводяться за схемою двоборства (плавання/біг). 

Особистий залік здійснюється серед вікових груп за сумою результатів виступів у двох видах (за 

часом). 

Формат дистанції: 

      

      2013  р.н.                            100м плавання / 0.5 км. біг 

      2012  р.н.                            100м плавання / 0.5 км. біг 

      2011  р.н.                            100м плавання / 0.5 км. біг 

      2010  р.н.                            200м плавання / 1.0 км. біг 

      2009  р.н                             200м плавання / 1.0 км. біг 

Плавальний сегмент проводиться у басейні. Комплектування забігів відбувається з урахуванням 

результатів в плаванні. 

 

3. Всеукраїнські змагання з триатлону  та акватлону 

3-й етап  Дитячої Триатлонної Ліги. м. Бердянськ, 26-27.05.2022 

Змагання особисті. Естафета мікст.  

Формат дистанції:     

      

      2013 р.н.                             100м плавання / 0.5 км. біг 

      2012 р.н.                             100м плавання / 0.5 км. біг 

      2011  р.н.                            100м плавання / 0.5 км. біг 

      2010  р.н.                            200м плавання / 1 км. біг 

      2009  р.н                             200м плавання / 4км велогонка/ 1.0 км. біг 

Плавання, велосипедна гонка та біг проводяться зв’язкою.   

В акватлоні плавання та біг проводяться  зв’язкою.                                                                                         

Естафета мікст.    Формат дистанції: 100м плавання / 0.5 км. біг                                                                                                                                                                                                  

Склад команди 2011 – 2013 р.р.н. -2 хлопчики та 1 дівчинка. Порядок старту  

Хлопчик/дівчинка/хлопчик.                                                                                                                                     

Естафета мікст.    Формат дистанції: 200м плавання / 1.0 км. біг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Склад команди 2009 – 2010 р.р.н. -2 хлопчики та 1 дівчинка. Порядок старту  

Хлопчик/дівчинка/хлопчик 

Кількість команд необмежена.  

4. Всеукраїнські змагання з триатлону  та акватлону 

4-й етап  Дитячої Триатлонної Ліги. м. Бердянськ, 31.05-01.06.2022 

Змагання особисті. Естафета мікст.  

Формат дистанції:  

      2013 р.н.                             100м плавання / 0.5 км. біг 

      2012 р.н.                             100м плавання / 0.5 км. біг 

      2011  р.н.                            100м плавання / 0.5 км. біг 

      2010  р.н.                            200м плавання / 1 км. біг 

      2009  р.н                             200м плавання / 4км велогонка/ 1.0 км. біг 

Плавання, велосипедна гонка та біг проводяться зв’язкою.   

В акватлоні плавання та біг проводяться  зв’язкою.                                                                                        

Естафета мікст. Формат дистанції: 100м плавання / 0.5 км. біг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Склад команди 2011 – 2013 р.р.н. -2 хлопчики та 1 дівчинка. Порядок старту  

Хлопчик/дівчинка/хлопчик.                                                                                                                                     

Естафета мікст.    Формат дистанції: 200м плавання / 1.0 км. біг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Склад команди 2009 – 2010 р.р.н. -2 хлопчики та 1 дівчинка. Порядок старту  

Хлопчик/дівчинка/хлопчик 

Кількість команд необмежена.  

 

5. Всеукраїнські змагання з триатлону  та акватлону 

5-й етап  Дитячої Триатлонної Ліги. м.Хмельницький, 11-12.06.2022 



Змагання особисті. Естафета мікст.  

Формат дистанції: 

      2013 р.н.                             100м плавання / 0.5 км. біг 

      2012 р.н.                             100м плавання / 0.5 км. біг 

      2011  р.н.                            100м плавання / 0.5 км. біг 

      2010  р.н.                            200м плавання / 1 км. біг 

      2009  р.н                             200м плавання / 4км велогонка/ 1.0 км. біг 

Плавання, велосипедна гонка та біг проводяться зв’язкою.   

В акватлоні плавання та біг проводяться  зв’язкою.                                                                                        

Естафета мікст. Формат дистанції: 100м плавання / 0.5 км. біг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Склад команди 2011 – 2013 р.р.н. -2 хлопчики та 1 дівчинка. Порядок старту  

Хлопчик/дівчинка/хлопчик.                                                                                                                                     

Естафета мікст.    Формат дистанції: 200м плавання / 1.0 км. біг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Склад команди 2009 – 2010 р.р.н. -2 хлопчики та 1 дівчинка. Порядок старту  

Хлопчик/дівчинка/хлопчик 

Кількість команд необмежена.  

 

6. Всеукраїнські змагання з триатлону (акватлону)                             

6-й етап Дитячої Триатлонної Ліги. м. Житомир, 02-03.07.2022  

Змагання особисті. Естафета мікст акватлон  

Формат дистанції:  

      2013 р.н.                             100м плавання / 0.5 км. біг 

      2012 р.н.                             100м плавання / 0.5 км. біг 

      2011  р.н.                            100м плавання / 0.5 км. біг 

      2010  р.н.                            200м плавання / 1 км. біг 

      2009  р.н                             200м плавання / 4км велогонка/ 1.0 км. біг 

Плавання, велосипедна гонка та біг проводяться зв’язкою.   

В акватлоні плавання та біг проводяться  зв’язкою.                                                                                        

Естафета мікст. Формат дистанції: 100м плавання / 0.5 км. біг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Склад команди 2011 – 2013 р.р.н. -2 хлопчики та 1 дівчинка. Порядок старту  

Хлопчик/дівчинка/хлопчик.                                                                                                                                     

Естафета мікст.    Формат дистанції: 200м плавання / 1.0 км. біг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Склад команди 2009 – 2010 р.р.н. -2 хлопчики та 1 дівчинка. Порядок старту  

Хлопчик/дівчинка/хлопчик 

Кількість команд необмежена.  

 

7. Всеукраїнські змагання з триатлону (акватлону)                             

7-й етап Дитячої Триатлонної Ліги. м. Горішні Плавні, 09-10.07.2022  

Змагання особисті. Естафета мікст акватлон  

Формат дистанції:  

 

      2013 р.н.                             100м плавання / 0.5 км. біг 

      2012 р.н.                             100м плавання / 0.5 км. біг 

      2011  р.н.                            100м плавання / 0.5 км. біг 

      2010  р.н.                            200м плавання / 1 км. біг 

      2009  р.н                             200м плавання / 4км велогонка/ 1.0 км. біг 

Плавання, велосипедна гонка та біг проводяться зв’язкою.   

В акватлоні плавання та біг проводяться  зв’язкою.                                                                                        

Естафета мікст. Формат дистанції: 100м плавання / 0.5 км. біг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Склад команди 2011 – 2013 р.р.н. -2 хлопчики та 1 дівчинка. Порядок старту  

Хлопчик/дівчинка/хлопчик.                                                                                                                                     

Естафета мікст.    Формат дистанції: 200м плавання / 1.0 км. біг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Склад команди 2009 – 2010 р.р.н. -2 хлопчики та 1 дівчинка. Порядок старту  

Хлопчик/дівчинка/хлопчик 

Кількість команд необмежена.  

 

 



 

8. Фінал. Всеукраїнські змагання з триатлону  та акватлону 

8-й етап Дитячої Триатлонної Ліги. м. Запорiжжя, 20-21.08.2022 

Змагання особисті. Естафета мікст акватлон.  

Формат дистанції: 

      2013 р.н.                             100м плавання / 0.5 км. біг 

      2012 р.н.                             100м плавання / 0.5 км. біг 

      2011  р.н.                            100м плавання / 0.5 км. біг 

      2010  р.н.                            200м плавання / 1 км. біг 

      2009  р.н                             200м плавання / 4км велогонка/ 1.0 км. біг 

Плавання, велосипедна гонка та біг проводяться зв’язкою.   

В акватлоні плавання та біг проводяться  зв’язкою.                                                                                        

Естафета мікст. Формат дистанції: 100м плавання / 0.5 км. біг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Склад команди 2011 – 2013 р.р.н. -2 хлопчики та 1 дівчинка. Порядок старту  

Хлопчик/дівчинка/хлопчик.                                                                                                                                     

Естафета мікст.    Формат дистанції: 200м плавання / 1.0 км. біг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Склад команди 2009 – 2010 р.р.н. -2 хлопчики та 1 дівчинка. Порядок старту  

Хлопчик/дівчинка/хлопчик 

Кількість команд необмежена.  

       

Нарахування очок проводиться за таблицею 1-6 етап 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очки 25 20 18 13 10 9 8 7 5 4 3 2 

 

Нарахування очок проводиться за таблицею ФІНАЛ 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очки 34 27 24 18 14 12 10 9 7 5 4 3 

 

Особистий залік серед хлопчиків та дівчат в вікові групі 2013 р.н., 2012 р.н., 2011 р.н. 2010 р.н.  

складається за підсумком очок 5-х кращих особистих результатів спортсмена в змаганнях з 

акватлону. В разі однакової суми очок у спортсменів береться до уваги найбільша сума очок 

набраних  в  змаганнях де плавання та біг проводились  зв’язкою, в разі однакової суми очок у 

спортсменів береться до уваги  краще місце у фіналі.                                  

           Особистий залік серед хлопчиків та дівчат у вікові групі 2009р.н. складається за підсумком 

очок 5-х кращих особистих результатів спортсмена.  В разі однакової суми очок у спортсменів 

береться до уваги найбільша сума очок набраних   в   змаганнях  де плавання, велогонка та біг 

проводились  зв’язкою,  в разі однакової суми очок у спортсменів береться до уваги  краще місце у 

фіналі.                                                                                                    

          Переможець та призери команд  обласної першості визначаються за таблицею медального 

заліку всіх етапів. 

II.Нагородження 

Переможці та призери у вікових групах серед хлопчиків та дівчат нагороджуються 

грамотами, медалями. Переможці та призери в командному заліку та естафетах мікст   

нагороджуються  грамотами, медалями.  Переможці та призери  в особистому заліку за підсумками 

року у кожній віковій групі серед хлопчиків та дівчат нагороджуються грамотами, медалями. 

Переможці та призери в командному заліку за підсумками року серед областей нагороджуються  

Кубком,  грамотою. 

III. Порядок і термін подання заявок 

Попередні заявки на участь команд у змаганнях подаються до Мінмолодьспорту не пізніше 

ніж за 10 днів до початку змагань в електронній версії “EXCEL” на e-mail: utf@ukr.net. 

Зміни до заявок вносяться в день приїзду команд. 

Іменні заявки (додаток №1 з відміткою лікаря спортивного диспансеру або довідка лікаря з 

особистою печаткою та медичного закладу за місцем прописки ) та відповідні документи (свідоцтва 

про народження, страховий поліс ) подаються до мандатної комісії, яку очолює представник 

Мінмолодьспорту, в день приїзду на змагання до 16.00 год. 

Мандатним комісіям заборонено приймати заявки, які не відповідають вказаній формі або не 

заповнені повністю. 

mailto:utf@ukr.net

