Затверджую
Президент СК «Арсенал»
________ Ю. В. Горобець
________________2018 р.

Затверджую
Начальник відділу Білоцерківської
міської ради з питань фізичної
культури та спорту
__________________В.М. Коросько
__________________2018 р.

РЕГЛАМЕНТ
про проведення змагань з триатлону (дуатлону) «Кубок України та Кубок Білої Церкви» на
призи БМФ
1.
2.
3.
4.

І. Мета та завдання:
Пропаганда триатлону (дуатлону).
Вдосконалення спортивної майстерності провідних спортсменів.
Підвищення масовості руху любителів триатлону (дуатлону).
Встановлення дружніх зв’язків між спортсменами міст України та інших країн.

ІІ. Строки і місце проведення
1. 06.05.2018 р., м. Біла Церква
2. Початок змагань о 11.00, мерія. Видача стартових пакетів о 14.00-18.00 05.05.2018 р
та о 8.00-10.00 06.05.2018 р за адресою: Торгова площа 3/2, готель «Київ»
ІІІ. Програма проведення змагань
Форма дистанції 5.0 км біг / 20.0 км велосипедна гонка / 2,5 км біг.
IV. Учасники заходу
1. До участі у змаганнях допускаються всі бажаючі, які мають належну підготовку.
2. Кожен учасник змагань несе особисту відповідальність за стан свого здоров’я під час
змагань.
3. Заявки та довідки від лікаря та страховий поліс подаються в мандатну комісію
обов’язково та на ел. пошту e-mail: arsenal_bc@i.ua до 04.05.2018р.
Жінки
Категорія
16-34 еліт
I категорія 16-34
ІІ категорія 35-39
ІІІ категорія 40-44
ІV категорія 45-49
V категорія 50-54
VІ категорія 55-59
VII категорія 60-64
VIIІ категорія 65 +

Чоловіки
Категорія
16-34 еліт
І категорія 16-34
ІІ категорія 35-39
ІІІ категорія 40-44
ІV категорія 45-49
V категорія 50-54
VІ категорія 55-59
VII категорія 60-64
VIIІ категорія 65-69
XI категорія 70 +

V. Реєстрація учасників
1. Реєстрація учасників відбуватиметься в період з 16 березня по 4 травня 2018 року;
2. Реєстрація учасників в день заходу не відбувається;
3. Для реєстрації необхідно:
- Зареєструватися на відповідний забіг на сайті https://timingevents.com/events/131;
- Ознайомитись з Регламентом про проведення забігу (надано на сайті
https://timingevents.com/events/131);
- Прочитати та підтвердити ознайомлення з відмовою від претензій;
- На електронну адресу, вказану учасником при реєстрації, буде надіслано листпідтвердження зі стартовим номером;

VI. Нагородження
1. Учасники змагань отримують подарунки від СК «Арсенал»
2. Переможці та призери змагань (окремо серед жінок та чоловіків по віковим
категоріям) нагороджуються грошовими преміями та медалями.
Жінки
Категорія
16-34 еліт - з 1 по 5 місце
І категорія 16-34 - з 1 по 3 місце
ІІ категорія 35-39 - з 1 по 3
ІІІ категорія 40-44 - з 1 по 3
ІV категорія 45-49 - з 1 по 3
V категорія 50-54 - з 1 по 3
VІ категорія 55-59 - з 1 по 3
VII категорія 60-64 - з 1 по 3
VIIІ категорія 65 + - з 1 по 3

Чоловіки
Категорія 16-34 еліт - з 1 по 6 місце
І категорія 16-34 - з 1 по 3 місця
ІІ категорія 35-39 - з 1 по 3
ІІІ категорія 40-44 - з 1 по 3
ІV категорія 45-49 - з 1 по 3
V категорія 50-54 - з 1 по 3
VІ категорія 55-59 - з 1 по 3
VII категорія 60-64 - з 1 по 3
VIIІ категорія 65 - з 1 по 3
XI категорія 70+ - з 1 по 3

VII. Фінансові витрати
1. Витрати на проведення змагань (оплата суддів, лікаря, озвучування заходу,
виготовлення афіш, дипломів, канцелярські, поштові, кіно, фото та друкарські
роботи, виготовлення нагрудних номерів, рекламу змагань, придбання медалей,
кубків та призерів) забезпечують спонсори та Міністерство молоді та спорту України
(частково).

2. Витрати пов’язані з проїздом, розміщенням та добові здійснюються за рахунок
організації, що відряджають або самих учасників.
3. Вартість добровільного стартового внеску - 100 грн. Внесок учасника, що
зареєструвався, але не прийняв участь з будь-якої причини, не повертається;
Дане положення є офіційним викликом на змагання.
Підтвердження про участь у змаганнях подати до 04 травня 2018 року. 09100,
Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Мазепи б.45, кв.47. Недибалюк
Віктор Петрович, тел. 380973688898. Сайт: arsenalbc.com. E-mail: arsenal_bc@i.ua

