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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. 

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 за посиланням https://runstyle.net/events/lviv-triathlon-cup-

2019 та сплатити стартовий внесок. 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 

правилам ITU)  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 

підписавши лист-згоду, що містить попередження про ризик та відмову від будь-яких претензій. 

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 у дистанції “Олімпійська” (плачання 1500м/вело 40км/біг 10км) в 

категорії «АМАТОРИ» при сплаті у період з 01.01.2019 до 15.03.2018 – 700 грн, з 16.03.2019 до 

15.08.2019 – 1 000 грн, з 16.08.2019 до 06.09.19 – 1500 грн. 

Вартість командної участі (естафета) при сплаті у період з 01.01.2019 до 15.03.2019 – 1300 грн, з 

16.03.2018 до 15.08.2019 – 2000 грн, з 16.08.2018 до 06.09.18 – 2700 грн. 

Вартість індивідуальної участі у дистанції “OPEN RACE” (плачання 500м/вело 10км/біг 3км) при сплаті у 

період з 01.01.2019 до 15.03.2018 – 350 грн, з 16.03.2019 до 15.08.2019 – 500 грн, з 16.08.2019 до 06.09.19 – 

750 грн. 

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

України» cеред категорії «PRO» при сплаті у період з 01.01.2019 до 15.03.2019 – 600 грн, з 16.03.2019 до 



15.08.2019 – 800 грн, з 16.08.2019 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. 

ЗАЛІК УЧАСНИКІВ 
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 OPEN RACE: 500м плавання + 12км вело + 3км біг; 

• Категорія «ЮНАКИ+». Вік спортсменів: 2004р.н. і старші.   

 


