УМОВИ УЧАСТІ
у змаганні з крос-триатлону (спринт)
«POLISSIA CHALLENGE CUP 2019»
Коли: 11 серпня 2019 р.
Старт: озеро Сомин, село Сомин, Турійський район, Волинська область.
Фініш: село Смідин, Старовижівський район, Волинська область.
Дистанції: під час крос-триатлону учасники пливуть 1000 метрів через озеро Сомин, їдуть
20 кілометрів на велосипеді і біжать 6 кілометрів до центру села Смідин.
Призовий фонд змагання: 100 000 грн.
Нагородження переможців за віковими категоріями. Окреме нагородження претендентів
на звання Чемпіона України.
Загальне керівництво з підготовки і проведення змагання здійснює громадська організація
«Смідинська ініціатива», яка є головним організатором заходу. Змагання проводяться під
патронатом Фонду Ігоря Гузя «Прибужжя».
Реєстрація на змагання та детальна інформація на сайті:
triathlon-polissia.org.ua
Запрошуємо Вас приєднатись до сторінки змагання у мережі facebook:
facebook.com/PolissiaChallengeCup2019

Відповідно до Положення про проведення змагання з крос-триатлону,
кожен охочий брати участь повинен:

1. Зареєструватись на сайті triathlon-polissia.org.ua до 01 серпня 2019 року, сплативши
благодійний стартовий внесок;
2. Роздрукувати лист-підтвердження про реєстрацію, який буде надісланий учаснику на
електронну пошту;
3. Брати участь у змаганні можуть лише особи, які досягли 18 років з підписаним
листом-згодою про відповідальність за своє життя та здоров’я (лист-згоду можна буде
отримати та підписати на місці проведення заходу перед стартом змагання);
4. Після проходження інтернет-реєстрації до 01 серпня 2019 року, в дні роботи
секретаріату у відпочинковому комплексі «Соминаль» 10.08.2019 р. з 10:00 год. до
17:00 год. та 11.08.2019 р. з 8:00 год. до 10:00 год.кожен повинен отримати стартовий
пакет учасника. Стартовий пакет учасника містить: гід учасника; нагрудний номер для
бігу, а також наклейки з номером на велошолом і велосипед; теніску
«PolissiaChallengeCup 2019 Triathlon»; шапочку для плавання;безкоштовний
страховий поліс від нещасних випадків на день проведення змагання від страхової
компанії «Універсальна»;
5. Під час отримання стартового пакету необхідно мати при собі документ, який
засвідчує особу та медичну довідку про стан здоров’я. Оргкомітет забезпечує
можливість пройти безкоштовний медогляд під час роботи секретаріату;
6. 11.08.2019 р. з 8:00 год. до 10:00 год.перед початком запливу в секретаріаті
відбуватиметься маркування учасників номерами;
7. Стартова зона і транзитна зона №1 об`єднані. Заплив відбувається на 500 метрів до
буйка і повернення назад також 500 метрів.
8. Використовувати гідрокостюм для плавання можливо лише при умові, якщо
температура води буде меншою ніж + 24 градуси за Цельсієм С, однак використання
гідрокостюма не є обов’язковою умовою для участі;
9. Для подолання вело етапу потрібно мати свій MTB-велосипед (в народі – «гірський
велосипед»),обов’язково велошолом. На велосипед та велошолом необхідно
наклеїти отримані в секретаріаті номери. Пронумерований інвентар (шолом,
велосипед, спортивний одяг, інше), що необхідний для продовження участі в
змаганні, учасники самостійно розкладають під відповідним номером в транзитній
зоні №1 , яка буде відкрита 11.08.2019 р. з 8:00 год. до 9:30 год.
10. Використання шосейних велосипедів заборонено, оскільки дорожнє покриття вело
етапу в основному грунтові та польові дороги.
11. Для подолання бігового етапу учасники передають оргкомітету для перевезення у
транзитну зону №2 відповідне екіпірування: кросівки, бігову майку з нагрудним
номером, який можна буде прикріпити також до відповідного паска, який одягається
на велокостюм, або безпосередньо булавками прикріпити на рівні грудей;
12. Після старту речі для бігу в транзитну зону №2 відправляться автобусом з табличкою
ДЕПОЗИТ, який відправлятиметься з села Сомин о 10:00 год. 11.08.2019р. і на
момент приїзду учасниками в транзитну зону №2 будуть розкладені під відповідними
номерами на велостійках;
13. Оргкомітет забезпечує можливість оренди велосипедів та велошоломів (контактна
особа щодо оренди – Олександр, контактний телефон – 067 332 26 00).
14. Після старту учасники долають 1000 метрів плаванням, обпливаючи буйок з лівої
сторони, а далі прямують до берегу в сторону транзитної зони №1;

15. В транзитній зоні №1 потрібно одягти велошолом, вибігти з велосипедом із
транзитної зони, і тільки тоді сідати на велосипед за розмежувальною лінією. Сідати
на велосипед, не дійшовши до розмежувальної лінії, не можна. Велогонка
відбуватиметься на польових та грунтових дорогах, драфтинг дозволений
(переслідування суперника позаду);
16. Після подолання 20 км. учасники доїдуть до транзитної зони №2 де потрібно лишити
велосипед.
17. З транзитної зони №2 учасники вибігають і мають пробігти 6 км. по грунтовій дорозі
до фінішу в с Смідин.
18. На фініші облаштовано пункт гідратації для учасників, які вже подолали дистанцію, а
також буде забезпечено безкоштовне харчування (виноград, юшка, плов).
19. Після нагородження і загального фото в транзитну зону № 2 буде вирушати автобус
де учасники Триатлону зможуть забрати велосипеди.
20. В разі порушення правил змагання під час плавання та велоетапу, учасники будуть
затримані під час бігу в штрафній зоні на відповідний час (в секретаріаті буде
повідомлено про об’єм штрафного часу очікування);
21. За грубі порушення правил змагання (неспортивна поведінка) учасники будуть
дискваліфіковані;
22. Електронна адреса Оргкомітету – triathlon.polissia@gmail.com

