
ПОВ НОК України 

П о л о ж е н н я  

про проведення змагань 

«Триатлон Полтава спринт 2017» 

1. Дата і місце проведення

Дата проведення:02-04.06.2017р. 
Місце: місто Полтава, проспект Миру, 10. 

2. Мета змагань

«Триатлон Полтава спринт 2017» (далі – Змагання) проводяться з метою: 

• Популяризації та пропаганди масових спортивних заходів в Україні

• залучення людей різного віку до занять спортом, розвитку масового спорту;

• створення умов для проявів спортивних здібностей населення;

• пропаганди здорового способу життя;

• розвитку витривалості у спортсменів;

• залучення гостей до міста Полтави з інших міст України та інших країн;

• підвищення іміджу міста Полтави як спортивного міста України;

• стимулювання росту спортивних досягнень у широких масах населення України;

• налагодження міжміських та міжнародних зв'язків.

3. Організатори, патронат, спонсори

Організаторами змагань є Організаційний комітет (далі - Оргкомітет),Управління сім’ї, 
молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації (далі - Управління). 

Змагання проводяться за підтримки Міністерства молоді та спорту України. 

4. Дистанції змагань та місце проведення

• Індивідуальний старт: 750 м плавання – 20 км велосипед – 5 км біг.
• Естафета (любителі) 3 учасника: учасник №1 (750 м плавання) + учасник №2 (20 км

велосипед) + учасник №3 (5 км біг). 
• Естафета (спортсмени) 4 учасника :

учасник №1 - 250 м плавання – 8 км велосипед – 2 км біг,
учасник №2 - 250 м плавання – 8 км велосипед – 2 км біг
учасник №3 - 250 м плавання – 8 км велосипед – 2 км біг,
учасник №4 - 250 м плавання – 8 км велосипед – 2 км біг.

Стартово-фінішна зона змагань та транзитні зони Т1 та Т2 будуть розміщені за адресою: 
м. Полтава, просп. Миру, 10.   

Плавальний етап змагань буде проводитися на річці Ворскла.  
Велоетап та біговий етап будуть проводитися по проспекту Миру та проспекту Вавилова 



від вулиці Миру до вулиці Південної. 

5. Реєстрація та стартові пакети

Реєстрація на змагання проводиться на сайті http://runstyle.com.ua/. 
Реєстрація на змагання закінчується 15 травня 2017 року. 

• Стартовий пакет індивідуальних стартів: чіп, гід учасника, номер учасника, рюкзак,
медаль фінішера, фірмова футболка, талон на «Галушка Паті». 

Ціна : 300 грн. 
• Стартовий пакет(естафета любителі): чіп, гід учасника(3шт), номер учасника (3 шт),

рюкзак (3 шт), медаль фінішера (3 шт), фірмова футболка(3шт), талон на «Галушка Паті» (3 шт). 
Ціна: 800 грн . 

6. Умови змагань

До участі в змаганнях допускаються учасники від 18 років з довідкою лікаря про допуск до 
змагань та підписаним листом-згодою про відповідальність за своє життя та здоров’я. Учасники 
молодшого віку допускаються до змагань з додатковою письмовою відповідальністю від батьків 
або тренера за їх життя та здоров’я. 

Велоетап проводиться за правилами не роздільного старту. Драфтинг дозволений. Шолом 
обов'язковий. Пересування з велосипедом та на ньому відбувається із застебнутим шоломом. На 
велосипеді дозволено лише короткий лежак, який не виступає за передню лінію керма. Лежаки 
на звичайному кермі повинні бути зняті.

Допуск в транзитні зони відбувається тільки за номерами учасника. Іншим особам 
перебування в транзитних зонах заборонено. 

Забороняється передавати свій номер учасника іншій особі. 
За порушення правил змагань учасники будуть попереджені та дискваліфіковані. 

7. Розклад змагань

2 червня 2017  
14:00-18:00 – видача стартових пакетів за адресою просп. Миру, 10 
14:00 – 18:00 – Галушка Паті 
16:00 – брифінг. 

3 червня 2017  
08:00 – 09:00 – маркування  
09:00 – 10:00 – постановка велосипедів до транзитної зони 
09:30 – офіційне відкриття 
10:00 – старт любителів (жінки і чоловіки) + естафета (любителі) 
12:00 – 12:30 – відкриття транзитної зони для спортсменів  
12:30 – старт спортсменів (жінки)  
13:30 – старт спортсменів (чоловіки)  
15:00 – нагородження переможців. 

4 червня 2017 
09:00-10:00 – відкриття транзитної зони 
10:00 – страт естафети (спортсмени) 
13:00 – нагородження переможців. 

За зайняті 1-3 місця учасники (чоловіки/жінки- любителі; чоловіки/жінки – спортсмени) 
будуть нагородженні призами та подарунками від організаторів, партнерів та спонсорів. 

8. Інформаційні джерела

Детальна інформація про Змагання розміщена на офіційному сайті http://newrun.com.ua/ 

Електронна адреса Оргкомітету – bukina.poltavarun@gmail.com 

За інформацію на інших інформаційних ресурсах Оргкомітет змагань відповідальності 

не несе. 

Дане Положення є офіційним запрошенням на змагання.



 

Додатки 

Лист-згода 

 

Дана угода є звільненням від відповідальності Організаторів змагань «Триатлон Полтава спринт 2017», які 
відбудуться 2-4червня2017 року в місті Полтава, а також осіб і організацій, задіяних у проведенні та 
обслуговуванні даних змагань (далі - Організатори) за можливе погіршення здоров`я, травми або смерть, 
які можуть відбутися зі мною, а також за матеріальні та нематеріальні збитки, які я можу понести в період 
підготовки, проведення (безпосередньої участі) і після закінчення змагань «Триатлон Полтава спринт 
2017». 

1. Я підтверджую, що попереджений, що участь у змаганнях «Триатлон Полтава спринт 2017» є 
добровільною та пов`язана з можливим ризиком для життя та здоров’я учасників, і я усвідомлюю та 
приймаю дані ризики під свою власну відповідальність. 

2. Я заявляю, що мій стан здоров`я дозволяє мені брати участь у змаганнях «Триатлон Полтава спринт 
2017», що підтверджується довідкою, виданою медичним закладом про допуск до участі змагань. 

3. Я підтверджую, що в період підготовки, проведення (безпосередньої участі) і після закінчення змагань 
«Триатлон Полтава спринт 2017» не перебуваю під впливом лікарських засобів або в стані сп`яніння 
(алкогольного, наркотичного, токсичного чи т.п.). Якщо я приймаю ліки, то підтверджую, що попередньо 
проконсультувався з лікарем і отримав від нього дозвіл на участь у змаганнях «Триатлон Полтава спринт 
2017». 

4. Я зобов`язуюся не подавати в суд і не притягати до відповідальності Організаторів змагань «Триатлон 
Полтава спринт 2017» у разі якщо, в період підготовки, проведення (безпосередньої участі) і після 
закінчення змагань «Триатлон Полтава спринт 2017» у мене відбудеться погіршення здоров`я, я буду 
травмований, а також за матеріальні та нематеріальні збитки, які я можу понести в даний період. 

5. Я заявляю, що ні члени моєї родини, ні мої родичі, ні будь-які треті фізичні та юридичні особи не мають 
права подавати в суд і притягати до відповідальності Організаторів змагань «Триатлон Полтава спринт 
2017» у випадку моєї смерті. 

6. Я приймаю ризик, пов`язаний з ускладненням надання негайної медичної допомоги Організаторами 
змагань «Триатлон Полтава спринт 2017». 

Я,_____________________________________________________________________________ 

дата народження ___________________ паспорт серія ______ № _________________ виданий 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЯЮ, що підписуючи даний документ, погоджуюсь з тим, що Організатори змагань «Триатлон 
Полтава спринт 2017» не несуть відповідальності за можливе погіршення стану мого здоров`я, травми або 
смерть, які можуть відбутися зі мною, а також за матеріальні та нематеріальні збитки чи витрати, які я можу 
понести в період підготовки, проведення (безпосередньої участі) і після закінчення змагань «Триатлон 
Полтава спринт 2017». 

«_______» ___________________________ 20___ р. Підпис _________________________ 

Я,_________________________________________________________________________ 

відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних", даю свою згоду на обробку моїх 
персональних даних при проведенні заходів, пов`язаних організацією змагань «Триатлон Полтава спринт 
2017», а також даю згоду на представлення інтерв’ю представникам ЗМІ. 

«_______» ___________________________ 20___ р.  

Підпис _________________________ 

СТАРТОВИЙ НОМЕР 
Ч/Ж     ВІКОВА ГРУПА 
Прізвище Ім'я -  
Дата народження -  
Країна -  
Місто -  
Назва клубу -  
Телефон -  
 
Додаткові контактні дані (використовуються при виникненні нещасного випадку). 
 
 
 
 



 




