
«ЗАТВЕРДЖЕНО»                                                                                       «ПОГОДЖЕНО» 

                                                                                                                               Президент  

Начальник управління молоді,  
та спорту ЛМР 

 

____________________А.В. Нікулін 

 

«            » ______                  _2018рік 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ЗМАГАНЬ «ВІДКРИТИЙ КУБОК ЛЬВОВА З ТРИАТЛОНУ 2018» 

 

І.    МЕТА І ЗАВДАННЯ 
 

• Популіризація триатлону. 

• Вдосконалення спортивної майстерності провідних спортсменів. 

• Підвищення масовості руху любителів триатлону. 

• Встановлення дружніх зв’язків між спортсменами міст України та інших країн. 

• Підвищення іміджу м.Львова як спортивної столиці України 

 

ІІ. ТЕРМІНИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

 

07-09 вересня 2018року м.Львів. 
Плавання / Старт:Озеро « Колиба», с.Брюховичі (Відкритий Кубок Львова); 

Басейн Збройних Сил України (Дитяча Триатлонна Ліга) 

Вело:траса Брюховичі-Львів, вул.Липинського, проспект Чорновола; 

Біг / Фініш:проспект Свободи.  

 

ІІІ.  ОРГАНІЗАТОРИ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

Організаторами змагань є Організаційний комітет, Управління молоді та спорту Львівської 

міської ради. Змагання проводяться за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Безпосереднє 

керівництво проведенням змагань покладається на головну суддівську колегію,  затверджену 

Федерацією триатлону за поданням  колегії суддів. 

Відповідальність за дотримання правил змагань та вимог безпеки на час проведення змагань 

покладається на членів суддівської колегії та тренерів-представників команд-учасниць. 

 

IV.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 

До участі у змаганнях допускаються збірні команди областей та м. Києва, члени спортивних 

шкіл, спортивних клубів та аматори, які мають відповідний рівень фізичної підготовки. Всі бажаючі 

прийняти участь в цих змаганнях мають зареєструватись на сайті https://runstyle.net/events/lviv-triathlon-cup2018/ 

та сплатити стартовийвнесок.Ліміт учасників в основному старті (Відкритий Кубок Львова на 

олімпійській дистанції) складатиме 300 спортсменів. 

Кожен учасник змагань повинен мати спортивну форму, велокаску, велосипед (шосейний, який 

відповідає правиламITU) та інший спортінвентар необхідний для участі в змаганнях у відповідності до 

правил змагань затверджених Федерацією триатлону.  

Паспорт або свідоцтво про народження,  страховий поліс, довідку від лікаря або заявка, ліцензія 

Федерації - подаються  до мандатної комісії в день реєстрації. 

Кожен учасник несе особисту відповідальність за виконання правил змагань та техніки 

безпеки.Подаючи заяви на участь у змаганнях спортсмени повинні усвідомлювати необхідність мати 

гарну фізичну форму і пам'ятати про відповідальність і ризик, пов'язаний з участю в подібних змаганнях. 

Учасники змагань повинні підтвердити свою згоду з тим, що Львівська обласна федерація триатлону та 

Організаційний Комітет не несуть відповідальності за нещасні випадки, які можуть виникнути під час 

змагань спортсмена підписавшилист-згоду, що містить попередження про ризик та відмову від будь-

якихпретензій. 

«ПОГОДЖЕНО» 

 

Президент Федерації триатлону 

Львівської області 
 

 __________________Б.М. Михалусь 

 

«            »__________________2018рік 



V. СТАРТОВИЙ ВНЕСОК 

 

Учасник або команда з’являється у списках зареєстрованих учасників змагань тільки після сплати 

стартового внеску у повному обсязі за вищезазначеним посиланням. 

 

Вартість індивідуальної участі в категорії «АМАТОРИ»при сплаті у період з 10.04.2018 до 

31.05.2018 – 600 грн, з 01.06.2018 до 31.07.2018 – 800 грн, з 01.08.2018 до 31.08.18 – 1000 грн.  

 

Вартість командної участі (естафета) при сплаті у період з 10.04.2018 до 31.05.2018 – 1500 грн, з 

01.06.2018 до 31.07.2018 – 2000 грн, з 01.08.2018 до 31.08.18 – 3000 грн. 

 

Розмір стартового внеску для категорії спортсменів, що приймають участь в змаганнях «Фіналу 

кубку України» cеред категорії «PRO» та в змаганнях «Фіналу кубку України» cеред категорії 

«ЮНАКИ» при сплаті у період з 10.04.2018 до 31.05.2018 – 600 грн, з 01.06.2018 до 31.07.2018 – 800 

грн, з 01.08.2018 до 31.08.18 – 1000 грн., а для спортсменів членів «Федерації триатлону України»,є 

визначеним  у відповідності до рішення Федерації триатлону України. 

 

Оплата стартового внеску означає, що учаснику гарантовано будуть надані: 

 

• 2 рюкзак/пакети; 

• шапочка на плавальний етап;  

• електронний чип;  

• футболка учасника змагань 

• номера/наклейки 

• медаль фінішера;  

• харчування та вода на дистанції;  

• харчування після завершення дистанції; безпека на дистанції; 

• медичний супровід; 

• електронний диплом фінішера. 

 

Хронометраж змагань буде проводитись суддівською бригадою та з використанням чипової 

системи. Результати перегонів будуть доступні протягом 24-х годин після завершення змагань. 

 

УВАГА! За незданий електронний чип учасника - штраф 500 грн.  
 

На змаганнях встановлено ліміт часу (для останнього потоку стартуючих):  

• Плавання – 50хв; 

• Плавання + Вело – 2год. 20хв; 

• Біг – всім спортсменам, яки вийшли на біговий сегмент, буде надано можливість фінішувати. 

Спортсмени, які не вклалися в ліміт часу, будуть зняті з дистанції змагань. 

 

VI.ХАРАКТЕР ЗАХОДУ 

 

Командні змагання(естафета), тобто кожен член команди долає окремий сегмент дистанції:  

• Плавець – 1500м плавання;  

• Велосипедист – 40км велоперегонів;  

• Бігун – 10км бігової дистанції. 

Передача естафети наступному члену команди проходить в транзитній зоні. Для цього учасник, що 

завершує свій етап, заходить в транзит, де передає естафету учаснику наступного етапу. 

 

Особистий залік серед вікових категорій: 

• Категорія «PRO». Вік спортсменів не обмежено. В цій  категорії  буде розіграно Фінал Кубку 

України. Дистанція: 1500м плавання + 40км вело +10км біг; 

• Категорія «АМАТОРИ». Вік спортсменів: 18-29рр, 30-39 рр, 40-49рр, 50-59рр, 60р. та старші. 

Дистанція: 1500м плавання + 40км вело +10км біг; 



• Катгорія «ЮНАКИ».Вік спортсменів: 2001 – 2003р.н. В цій  категорії  буде розіграно Фінал Кубку 

України.  

Дистанція: 500м плавання + 12км вело + 3км біг; 

 

В рамках Кубка Львова буде розіграно Фінал ДТЛ (Дитяча Триатлонна Ліга)згідно 

окремого положення. 

 

 

VII.ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

 

07.09. День приїзду. 

16.00 Мандатна комісія та бріфінг для ДТЛ та фіналістів Кубку України серед юнаків. 

18.00 Видача стартових пакетів. 

08.09. І-й день змагань. 

09.00 Початок змагань з плавання для ДТЛ. Басейн НСБ ЛВС ЗСУ. 

15.00 Перегляд дистанціїВідкритого Кубку Львова. 

17.00 Бріфінг для категорії PRO та «Аматори» на «Олімпійській дистанції» - Ратуша ЛМР 

18.00 Видача стартових пакетів. 

09.09. ІІ-й день змагань. 

11.00 Початок (продовження) змагань з бігового  та вело-бігового сегменту для ДТЛ. 

13.00 Початок змагань Відкритого Кубку Львова. 

17.00 Нагородження переможців та призерів змагань. 

 

УВАГА! В програмі можливі зміни, які будуть оголошені на сайті змагань або під час бріфінгу.  

 

VIII.НАГОРОДЖЕННЯ 

Переможці та призери змагань нагороджуються відповідними грамотами/дипломами, цінними призами 

та грошовими винагородами. 

Всі спортсмени, які фінішували будуть відзначені пам’ятними медалями. 

 

Оргкомітет затвердив призову сітку по номінаціях: 

 

Особистий залік          І                  ІІ                   ІІІ                   ІVVVІ 

 

Про Мужчини 10 000₴ 6 000₴ 4 000₴ 3 000₴ 2 000₴ 1 000₴ 

Про Жінки 10 000₴ 6 000₴ 4 000₴ 3 000₴ 2 000₴ 1 000₴ 

Юнаки 3 000₴ 2 000₴ 1 000₴    

Юначки 3 000₴ 2 000₴ 1 000₴    

18-29 Мужчини 3 000₴ 2 000₴ 1 000₴    

18-29 Жінки 3 000₴ 2 000₴ 1 000₴    

30-39 Мужчини 3 000₴ 2 000₴ 1 000₴    

30-39 Жінки 3 000₴ 2 000₴ 1 000₴    

40-49 Мужчини 3 000₴ 2 000₴ 1 000₴    

40-49 Жінки 3 000₴ 2 000₴ 1 000₴    

50-59 Мужчини 3 000₴ 2 000₴ 1 000₴    

50-59 Жінки 3 000₴ 2 000₴ 1 000₴    

60+ Мужчини 3 000₴ 2 000₴ 1 000₴    

60+ Жінки 3 000₴ 2 000₴ 1 000₴    

Естафета 

Змішані 3 000₴ 2 000₴ 1 000₴ 

 



УВАГА! Виплата грошової винагороди здійснюється у безготівковий спосіб впродовж 2-х місяців з 
моменту завершення змагань. Виплата здійснюється на особистий банківський рахунок 

переможця. Виплата грошової винагороди здійснюється лише за умови надання Організатору 

оригіналу та копії документів, що посвідчують особу, індивідуальний податковий номер, номер 

банківського рахунку.  

 

 

ІX.ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК ТА РЕГІСТРАЦІЯ 

УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ “ФІНАЛ КУБКУ УКРАЇНИ” 

 

Попередні заявки на участь команд у змаганнях подаються не пізніше ніж за 15 днів до початку 

змаганьв електронній версії “EXCEL”на e-mail: utf@ukr.net. 

Зміни до заявок вносяться в день приїзду команд. 

Іменні заявки (додаток №1з 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. 

 

X.УМОВИ ПРИЙОМУ УЧАСНИКІВ І СУДДІВ 

 

Витрати на організацію та проведення змагань в рамках Фіналу Кубку України, розміщення, харчування, 

проїзд суддів в обидва кінці та добові несе Міністерство молоді та спорту України 

Витрати на відрядження учасників змагань (розміщення, харчування, проїзд та добові в дорозі) несуть 

організації, що відряджають. 

 

 

ДАНЕ  ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ 
 

Президія Львівської  федерації триатлону 

Тренерська рада  федерації. 

 

КОНТАКТНІ ОСОБИ: 

 

Шевчук Анатолій +380506979704 

Рябцев Володимир +380982520212 

Прийма Сергій +380937118643 

Михалусь Богдан +380980155096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ - ЗГОДА 

Дана угода є звільненням від відповідальності Організаторів змагань«Відкритий Кубок Львова з 

триатлону  2018», які відбудуться 9 вересня 2018 року в місті Львові, 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 

«Відкритий Кубок Львова з триатлону  2018».  

1. Я підтверджую, що попереджений, що участь у змаганнях «Відкритий Кубок Львова з триатлону  

2018» 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«Відкритий Кубок Львова з 

триатлону  2018», 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 

«Відкритий Кубок Львова з триатлону  2018» 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 «Відкритий 

Кубок Львова з триатлону  2018» 

4. Я зобов`язуюся не подавати в суд і не притягати до відповідальності Організаторів змагань 

«Відкритий Кубок Львова з триатлону  2018» у разі якщо, в період підготовки, проведення 

(безпосередньої участі) і після закінчення змагань «Відкритий Кубок Львова з триатлону  2018» 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  «Відкритий Кубок 

Львова з триатлону  2018» у випадку моєї смерті.  

6. Я приймаю ризик, пов`язаний з ускладненням надання негайної медичної допомоги Організаторами 

змагань «Відкритий Кубок Львова з триатлону  2018» 

Я,_____________________________________________________________________________  

дата народження ___________________ паспорт серія ______ No _________________ виданий 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

 

ЗАЯВЛЯЮ, що підписуючи даний документ, погоджуюсь з тим, що Організатори змагань «Відкритий 

Кубок Львова з триатлону  2018» 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 «Відкритий Кубок Львова з триатлону  2018» 

«_______» ___________________________ 20___ р. Підпис _________________________  

 

Я,_________________________________________________________________________  

«Відкритий Кубок Львова з триатлону  2018»даних при проведенні заходів, пов`язаних організацією 

змагань «Відкритий Кубок Львова з триатлону  2018», а також даю згоду на представлення інтерв’ю 

представникам ЗМІ.  

«_______» ___________________________ 20___ р. Підпис _________________________  

 

 


