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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЛІТНЬОЇ СЕРІЇ ТРІАТМАН
З КРОС-КАНТРІ ТРИАТЛОНУ
1. Мета і завдання проведення змагань
Змагання з триатлону проводяться з метою:
- популяризації фізичної культури та спорту, як важливого засобу оздоровлення;
- популяризації триатлону серед широких верств населення;
- підвищення майстерності спортсменів;
- залучення мешканців м. Києва до змістовного дозвілля, раціонального використання
вільного часу;
- визначення переможців та призерів змагань.
2. Терміни та місце проведення змагань
Місце проведення: м. Київ, Парк Дружби Народів (X-PARK) - І, ІІІ
Труханів Острів, база Зеніт - ІІ
І Етап - 14.07.2013.
II Етап - 10.08.2013
ІІІ Етап (Фінал) - 07.09.2013.
3.Керівництво проведення змагань
Загальне керівництво підготовкою та організацією змагань здійснюється:
Федерацією Триатлону України та Клубом Тріатман спільно з Київською міською
організацією ФСТ «Спартак».
Відповідальність за проведення змагань покладається на суддівську колегію
Головний суддя змагань - Ястрєбов Микола Іванович.
Організаційні питання вирішуються оргкомітетом турніру, спільно з вищезазначеними
організаціями.
4. Учасники змагань
Участь у змаганні може прийняти кожен спортсмен, котрий має достатню фізичну
підготовку.
Учасники змагань, форма та знаряддя, яких не відповідають вимогам правил, до змагань не
допускаються.
Учасники змагань підрозділяються на категорії.
Категорії.
1. Чоловіки та жінки
2. 13р. і молодші-юнаки та дівчата молодші (2000 і молодші)
3. 14-17р-юнаки та дівчата старші(1996-99).
4. Вікові категорії - 30-39р, 40-49р, 50-59р, 60-69р, 70 і старші.
5. Естафети (чоловічі, жіночі, мікст)
Естафетні команди формуються з 3 (трьох) спортсменів - по одному спортсмену на кожний
вид програми. Дозволяється участь у команді 2х спортсменів. Естафетні команди поділено на
три категорії: жіночі, чоловічі, мікс.

Дуатлон. Акватлон.
Про проведення змагань з акватлону та дуатлону на кожному з етапів буде повідомлено
додатково.
Увага! Спортсмени допускаються до старту на велоетапі за наявності засобу захисту велошолому.
5. Дистанції.
Чоловіки та жінки, вікові категорії
Суперспринт: Плавання - 400 м, Велоперегони - 12 км, Кросовий біг - 3 км
Спринт: Плавання - 750 м, Велоперегони - 18 км, Кросовий біг - 5 км
Юнаки молодші, юнаки старші
Плавання - 150м, Велоперегони - 3 км, Кросовий біг - 1 км
Плавання проводиться в затоці Десенки.
Велосегмент та біг по ґрунтовим та гравійним доріжкам Парку.
6. Умови прийому учасників та суддів.
Витрати на відрядження учасників та суддів змагань (проїзд до місця змагань і зворотно,
розміщення, харчування, добові, збереження заробітної плати) - за рахунок організацій, що
відряджають.
7. Стартовий внесок
Стартовий внесок - 100 гривень для тих, хто зареєструвався он-лайн та 150 гривень для
тих, хто зареєструвався у день змагань на місці.

Команди - 150 гривень
Стартовий внесок сплачується при реєстрації на місці старту у день змагань, учасники не
зареєстровані на сайті мають можливість зареєструватися сплативши стартовий внесок
безпосередньо перед стартом.
Кожний учасник змагань отримує стартовий пакет з номерами, сувенірною продукцією з
логотипами змагань.
Зареєструватись можна на сайті:
http://bikeportal.org.ua/ http://bikeportal.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1242
8.Переможці та призери
Переможці та призери змагань у кожній номінації (серед жінок та серед чоловіків)
нагороджуються за 1-3 місця медалями, грамотами та пам'ятними призами від спонсорів.
Спонсори та партнери турніру мають право встановлювати індивідуальні призи для
учасників.
Окремо будуть нагороджені перші шість місць серії з трьох стартів.
Абсолютні переможці серії у чоловіків та жінок нагороджуються спеціальними призами від
фітнес клубу "Спорт Лайф" – річним абонементом для занять у Клубі!
До балів на кожному етапі додається повний вік спортсмена на день старту.
За фінальний етап - коефіцієнт 1,5
При рівній кількості балів переможець визначається за позицією на останньому, фінальному
етапі.

Таблиця нарахування очок
місця

бали
1
- 120
2
-110
3
-104
4
-99
5
-95
6
-91
7
-87
8
-83
9
-79
10
-75
11
-71
12
-68
13
-65
14
-62
15
-59
16
-56
17
-53
18
-50
19
-47
20
-44
21
-41
22
-39
23
-37
24
-35
25
-33
26
-31
27
-29
28
-27
29
-25
30
-23
31
-21
32
-20
33
-19
34
-18
35
-17
36
-16
37
-15
38
-14
39
-13
40
-12
41
-11
42
-10
43
-9
44
-8
45
-7
46
-6
47
-5
48
-4
49
-3
50
-2
51
-1
и далі до останнього місця по одному очку

9. Програма змагань.
9:00 - 10:00 - Реєстрація, Відкриття транзитної зони, встановлення інвентарю
10:00 - Передстартовий брифінг. Огляд траси.
11:00 - Старт
12:30 - Закриття дистанції, відкриття транзитної зони для збору інвентарю
14:00 - Нагородження переможців та призерів в абсолютній та вікових категоріях
10. Оргкомітет
Ястрєбов Микола Іванович: тел. 050-462-98-42
Ястрєбов Андрій: тел. 050-441-9722
Літинська Оксана: тел. 096-805-7660
e-mail: triatman@ukr.net
Офіційний сайтTriatman: http://triatman.com
11. Партнери
Sport Device: http://www.sport-device.com.ua
AquaSphere
X-PARK: www.xpark.kiev.ua
Мережа фітнес клубів "Спорт Лайф": www.sportlife.ua
Магазин "Велострит": www.velostreet.kiev.ua
Спортивне харчування Нутренд www.nutrend.com.ua
МЕДІА ПАРТНЕРИ:

Сайт: www.spartak-fst.kiev.ua

Дане положення є офіційним запрошенням на змагання

