
 

 

 

 

 

 

 

triathlon-polissia.org.ua 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАННЯ З КРОС-ТРИАТЛОНУ (СПРИНТ) 

«POLISSIA CHALLENGE CUP 2019» 

 

І. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ЗАХОДУ 

«PolissiaChallengeCup 2019» (далі – Змагання) проводяться з метою: 

1. популяризації плавання, велоспорту та бігу серед людей різного віку як 

найпростіших форм і найдешевших засобів запобігання хворобам людини та 

уникнення залежності від шкідливих звичок; 

2. пропагування здорового способу життя; 

3. розвиток крос-триатлону на Волинському Поліссі;  

4. підвищення туристичної привабливості регіону шляхом проведення 

видовищних змагань з крос-триатлону, які мають велику популярність в світі 

та Україні. 

 

ІІ. ДАТА, ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ 

1. Дата: 11.08.2019р., початок о 10.00 год. 

2. Старт:озеро Сомин, село Сомин, Турійський район, Волинська область. 

3. Фініш: село Смідин, Старовижівський район, Волинська область. 

 

ІІІ. ДИСТАНЦІЇ ЗМАГАННЯ З КРОС-ТРИАТЛОНУ (СПРИНТ) 

1. Плавання – 1000 м. 

2. Велосипед – 20 км. 

3. Біг – 6 км. 

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ 

1. Загальне керівництво з підготовки і проведення Змагання здійснює 

громадська організація «Смідинська ініціатива», якає головним 

організатором заходу. Змагання проводяться під патронатом Фонду Ігоря 

Гузя «Прибужжя» та спільно з партнерами:  

 Федерацією триатлону України; 

 Громадською організацією «Спортивний Клуб «Ковель»; 

 Громадською організацією «Федерація триатлону Луцьк» 

2. Вищезазначені організації виконують підготовчу роботу з організації та 

проведення Змагання, прийому та розміщення учасників, ведуть розрахунки 



витрат, пов’язаних з проведенням Змагання, забезпечують поточні потреби 

учасників та офіційних осіб Змагань. 

 

V. УМОВИ ЗМАГАННЯ 

1. Змагання особисті. 

2. До участі допускаються всі бажаючі віком від 18 років з підписаним листом-

згодою про відповідальність за своє життя та здоров’я, та медичною 

довідкою. 

3. Старт крос-триатлону загальний, з води. 

4. Під час велогонки драфтинг (техніка групового пересування, при якому за 

лідером рухаються наступні учасники)дозволений. Велошолом 

обов'язковий. Пересування з велосипедом  відбувається із застебнутим 

велошоломом. На велосипеді заборонене використання будь-яких лежаків. 

Допуск в транзитні зони відбувається тільки за номером учасника. Іншим 

особам перебування в транзитних зонах заборонено.  

5. Забороняється передавати свій номер учасника іншій особі. 

6. За порушення правил Змагання учасники будуть попереджені та затримані в 

штрафній зоні на біговому етапі у відповідності до правил змагань з 

триатлону, або будуть дискваліфіковані за грубі порушення 

 

VI. РЕЄСТРАЦІЯ ТА СТАРТОВІ ПАКЕТИ 

1. Реєстрація учасників на Змагання розпочинається 01.03.2019р. і 

проводиться на сайті http://triathlon-polissia.org.ua. 

2. Вартість благодійного реєстраційного внеску: 200 грн. – до 01 червня, 300 

грн. – до 20 липня, 500 грн – до 01 серпня. 

3. Реєстрація на Змагання закінчується 01 серпня 2019 р. 

4. Стартовий пакет учасника: гід учасника, нагрудний номер учасника (також 

наклейки на велошолом і велосипед), теніска «Triathlon Polissia Challenge 

Cup 2019», шапочка для плавання. 

5. Всі зареєстровані учасники будуть безкоштовно застраховані від нещасних 

випадків на день проведення Змагання страховою компанією 

«Універсальна». 

 

 

VII. НАГОРОДЖЕННЯ 

1. За зайняті 1-3 місця учасники (чоловіки/жінки) будуть нагородженні кубками, 

дипломами та фінансовими призами. Окремо будуть нагороджені 

претенденти на звання Чемпіона України. Розподіл аматорів 

відбуватиметься за віковими категоріями.  

 Учасники Чемпіонату України Чоловіки:  

- І місце  

- ІІ місце  

- ІІІ місце  

 Учасники Чемпіонату України Жінки:  

- І місце  
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- ІІ місце  

- ІІІ місце  

 

 Вікова категорія 18 – 30 р. Чоловіки (1989 – 2001р.н.): 

- І місце  

- ІІ місце  

- ІІІ місце  

 Вікова категорія 18 – 30 р. Жінки (1989 – 2001р.н.): 

- І місце  

- ІІ місце  

- ІІІ місце  

 Вікова категорія 31 – 42 р. Чоловіки (1977 – 1988 р.н): 

- І місце  

- ІІ місце  

- ІІІ місце  

 Вікова категорія 31 – 42 р. Жінки (1977 – 1988 р.н): 

- І місце  

- ІІ місце  

- ІІІ місце  

 Вікова категорія 43 р. і старші  Чоловіки (1976 і пізніше): 

- І місце  

- ІІ місце  

- ІІІ місце  

 Вікова категорія 43 р. і старші  Жінки (1976 і пізніше): 

- І місце  

- ІІ місце  

- ІІІ місце  

2. Кожен учасник Змагання, який подолає всю дистанцію, буде нагороджений 

медаллю фінішера та сертифікатом учасника. 

 

VIII. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ 

1. Безпека та підготовка місць проведення Змагання здійснюється згідно 

правил Триатлону. 

2. Організатори Змагання забезпечують обслуговування заходу працівниками 

швидкої медичної допомоги, Національної поліції, ДСНС. 

 

ІХ. ІНФОРМАЦІЯ  

1. Детальна інформація про Змагання розміщена на офіційному сайті 

http://triathlon-polissia.org.ua.  

2. Електронна адреса Оргкомітету – triathlon.polissia@gmail.com. 

3. За інформацію на інших інформаційних ресурсах Оргкомітет Змагання 

відповідальностіне несе. 

4. Дане Положення є офіційним запрошенням на Змагання. 
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