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Положення 
про  проведення всеукраїнських змагань  з триатлону ( акватлону) серед юнаків та 

дівчат 2002р.н. та молодші, 2001р.н., 2000р.н.    

                           

1.Мета  і  завдання 

 популяризація триатлону в Україні, подальше поліпшення учбово-тренувальної роботи 

в організаціях, залучення дітей та молоді до занять триатлоном. 

 підвищення спортивної майстерності, виявлення найсильніших спортсменів-дітей. 

 

2. Керівництво  проведенням  змагань 

         Керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює Федерація триатлону 

України, Одеський обласний осередок Федерації триатлону України спільно з 

управлінням у справах фізичної культури та спорту Одеської обласної державної 

адміністрації, управлінням з фізичної культури та спорту Одеської міської ради. 

Проведення  змагань  доручається  організаційному комітету  та  головній  

суддівській  колегії. Головний суддя змагань, суддя національної категорії Собуляк 

Віталій Костянтинович, 27.11.1965 року народження, паспорт КЕ 764558, вид. Київським 

РВ УМВС в Одеській обл., місце проживання: м.Одеса, вул. Тіниста, 15, кв. 167 

 

       3. Термін  та  місце  проведення  змагань   
3 лютого 2013 року. Місто Одеса.                                                                                                          

Плавання – басейн спорткомплексу ФСТ «Динамо», Мукачівський  провулок, 4а,                                                                                                                                                                                         

Біг – легкоатлетичний манеж «Олімпієць», проспект Шевченко, 31а 

 

4. Учасники та умови проведення   змагань                   .                                                                                                                                                                                                         
    4.1 Змагання  проводяться  за  діючими  правилами  змагань  з триатлону  

затвердженими  Федерацією  триатлону України.   

1. До участі у змаганнях допускаються підготовлені спортсмени,  команд дитячих 

спортивних шкіл, спортивних клубів,  та інших спортивних організацій,  які мають 

спортивну кваліфікацію II юнацького розряду  в плаванні та 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);                                                                                                                                                                      

2. Спортсмени команд повинні бути одягненні в однотонну спортивну форму. 

3. Заявки на участь у змаганнях, з заявленими результатами в плаванні вільним 

стилем на 100м та 200м,  подаються до 25 січня 2013 р.                                                                                                           

E-mail: niogat@rambler.ru, тел. 093 686 64 82; 097 208 63 87 

Інформація на сайтах: www.triathlon.od.ua, www.runners.at.ua                                                           

                                                                                                                                                                                                         

http://www.triathlon.od.ua/
http://www.runners.at.ua/


    4.2  Змагання особисто – командні. Особистий залік здійснюється серед вікових груп: 

Формат дистанції: 

11 років     2002  р.н. і молодші      плавання, вільний стиль 100м         біг-  400м; 

      12 років     2001  р.н.                       плавання, вільний стиль 200м          біг-  800м; 

13 років     2000  р.н.                       плавання, вільний стиль 200м          біг-  800м; 

Змагання проводяться за схемою двоборства (плавання/біг). Особистий залік здійснюється 

серед вікових груп за сумою результатів виступів у двох видах (за часом).  

Плавальний сегмент проводиться у басейні, біговий сегмент проводиться в л/а манежі. 

Забіги формуються за результатами плавання. 

Командний залік здійснюється серед юнаків та дівчат.                                                                                           

Склад команд: 3 особи (2002р.н.,-1ос. 2001р.н.,-1ос. 2000р.н.-1ос.)                                                

Кількість команд необмежена. Результат команди складає сума найкращих результатів 

трьох учасників за часом (2002р.н.,-1ос. 2001р.н.,-1ос. 2000р.н.-1ос.)                                                 

Спортивна форма 

Плавання: плавки, купальник, шапочка для плавання. 

Біг: спортивна форма, кросівки. 

  

                                                           5. Програма  змагань                                                                                                                                   

2 лютого. День приїзду                                                                                                                           

Мандатна комісія. Спортклуб «ТРИ СТАРТ», Мукачівський  провулок, 4а,     14.00 – 16.00 

Нарада суддівської колегії та представників команд                                            17.00 – 18.00  

3 лютого. Програма плавання.                                                                                                                                     

Басейн спорткомплексу ФСТ «Динамо», Мукачівський  провулок, 4а,      10.30 – 12.30 

Відкриття змагань. легкоатлетичний манеж «Олімпієць»,                                                         

проспект Шевченко, 31а                                                                                        14.30 -  14.45                                        

Бігова програма                                                                                                         14.45 -  16.15 

Нагородження. Закриття змагань.                                       16.30   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6. Нагородження 

Спортсмени  які посіли 1 місця у вікових групах серед юнаків та дівчат.                                                                                            

нагороджуються, кубками, грамотами медалями, спортсмени  які посіли 2, 3 місця у 

вікових групах нагороджуються грамотами, медалями. Команди які посіли 1 місця серед 

юнаків та дівчат нагороджуються кубком, грамотою, медалями. Команди які посіли 2,3 

місця серед юнаків та дівчат нагороджуються  грамотою, медалями. 

 

                   7.  Фінансування 

Витрати на організацію та  проведення змагань несе Одеська обласна Федерація 

триатлону  згідно затверженої статті витрат. 

Витрати, повязані з проїздом, харчуванням та розміщенням учасників  здійснюється  за 

рахунок самих учасників або організацій що їх  відряджають. 

 

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

          У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року 

№ 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведенних 

місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів”   
- підготовка спортивних споруд  покладається на їх власників; 
- власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань зобов'язанний 

подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань.                       
На головну суддівську колегію покладається відповідальність за виконання вимог заходів 

безпеки під час проведення змагань згідно з наказом Держкомспорту України  №496 від 

19.02.2004 р. 

Оргкомітет змагань 


