
ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення першого етапу відкритого Кубку спортивного клубу 

«ТРИ ЛЕВИ» з триатлону (акватлону) серед дітей віком 2009 р.н.  і молодші. 

24-26.01.2022 р. 

1.Мета і завдання 

сприяння подальшому розвитку триатлону у м.Львові. 

популяризація плавання, бігу, триатлону серед дітей,  

залучення молоді до занять спортом,  

підтримка спортивної форми ветеранів спорту  

визначення кандидатів на участь у змаганнях «Дитячої триатлонної ліги» 

участі аматорів у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.  

 

2. Керівництво проведенням змагань 

Керівництво підготовки та проведенням змагань здійснює правління громадської організації 

«ТРИ ЛЕВИ» за підтримки Львівської обласної Федерації Триатлону, навчально-спортивної 

бази літніх видів спорту МО України м.Львів. 

Проведення змагань доручається організаційному комітету та головній суддівській колегії. 

Головний суддя змагань, суддя національної категорії Шевчук Анатолій Миколайович, 

секретар.Прийма Сергій Богданович. 

3. Термін та місце проведення змагань 

Змагання Відкритий Кубок спортивного клубу «ТРИ ЛЕВИ» проводиться 24-26.01.2022 року на 

території НСБ ЛВС МО України у місті Львів. 

 

4.Учасники та умови проведення змагань. 

 

4.1.Змагання проводяться за діючими правилами змагань з триатлону затвердженими 

Федерацією триатлону України. 

 

4.2.До участі у змаганнях допускаються підготовлені спортсмени, команди загальноосвітніх 

шкіл, дитячих спортивних шкіл, спортивних клубів, та інших спортивних організацій, які в 

мандатну комісію змагань надали наступні документи: - заявку, засвідчену підписом і печаткою 

лікаря спортивного диспансеру, лікаря-педіатра районного лікувального закладу, керівником та 

представником команди (оригінал);  

 

4.3.Змагання особисті. Особистий залік здійснюється серед вікових груп:  

2015 і молодші хлопчики та дівчата  

2014 р.н. хлопці та 2014р.н.дівчата  

2013р.н. хлопці та 2013р.н.дівчата  

2012р.н. хлопці та 2012р.н.дівчата 

2011р.н. хлопці та 2011р.н.дівчата 

2010р.н. хлопці та 2010р.н.дівчата 

2009р.н. хлопці та 2009р.н.дівчата 

 



 

4.5. Формат дистанцій: 

• АКВАТЛОН (Змагання з акватлону особисті, проводяться за схемою двоборства 

(плавання/біг). 

• 2015р.н. і молодші плавання - 25 м., біг - 200м 

• 2014р.н. хлопчики та дівчата плавання - 50 м, біг - 200м 

• 2013р.н. хлопчики та дівчата плавання - 100 м, біг - 400м 

• 2012р.н. хлопчики та дівчата плавання - 100 м, біг - 400м 

• 2011р.н. хлопчики та дівчата плавання - 100м, біг - 600м 

• 2010р.н. хлопчики та дівчата плавання - 200м, біг - 1000м 

• 2009р.н. хлопчики та дівчата плавання - 200м, біг - 1000м  

 

5. Визначення преможця: 

Переможець змагань у кожній віковій групі визначається за сумою часу двох дисциплін: 

плавання , біг. Забіги формуються за результатами плавання по 8-12 чол. Час плавання та біг 

сумується.  

 

5.1.  Нагородження 

Переможці та призери змагань нагороджуються грамотами, медалями, сувенірами.  

 

6.Фінансування 

У зв’язку з відсутністю фінансування при проведення етапів кубку клубу передбачається 

внесення добровільного стартового внеску. Сума визначається в залежності від кількості 

учасників, дистанцій, вартості цінних подарунків, медалей, призів, вартості аренди приміщень, 

кількості задіяного обладнання, апаратури тощо.) 

 

7. Безпека під час проведення змагань. Підготовка спортивних споруд. 

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 000 «Про 

порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення 

масових спортивних та культурно-видовищних заходів” 

- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;  

- на організаційний комітет та головну суддівську колегію покладається відповідальність за 

виконання вимог заходів безпеки під час проведення змагань. 

 

Оргкомітет змагань. 


