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1. Дата, час, місце проведення
Дата:  18 липня 2022 р.

Місце старту: онлайн

2. Мета Змагання

«Triathlon Support Ukraine online 2.0» (далі – Змагання) проводиться з метою збору коштів на
благодійність, популяризації триатлону в Україні та підтримки мотивації спортсменів до
регулярних тренувань. Порядок перерахування коштів на благодійність:

50% від усіх отриманих коштів з оплати реєстрацій на Змагання (без урахування вартості футболки
учасника), а також з додаткових благодійних внесків, придбаних в онлайн-магазині на сайті
runukraine.org/shopping у межах проведення Змагання, будуть направлені на закупівлю сучасної
лампи фототерапії для новонароджених для Харківського перинатального центру (Регіональний
перинатальний центр у складі КНП ХОР «ОКЛ»). Кошти будуть перераховані на фандрайзингову
платформу dobro.ua у якості внеску на проєкт Triathlon Support Ukraine online
(https://dobro.ua/project/triathlon_support_ukraine_online/).

3. Організатори, патронат, спонсори
Організатором Змагання виступає громадська організація «Бігова Україна».

До складу Оргкомітету входять:
• Директор Змагання Черніцький Д.Л.;
• Керівник проекту Третьяков І.О.;

4. Умови проведення Змагання.
Змагання проходять в онлайн-форматі

5. Програма змагання

Реєстрація: 5.07.2022 - 24.07.2022
Проведення змагання: 18.07.2022 - 7.08.2022
Опублікування результатів змагань:

Попередні результати: 8.08.2022
Приймання протестів: 9-12.08.2022
Остаточні результати: 13.08.2022

Відправка футболок: із 8.08.2022

https://dobro.ua/project/triathlon_support_ukraine_online/


6. Умови допуску до Змагання
Допуск Учасників до Змагання здійснюється за наявності реєстрації на змагання.

Усі зареєстровані Учасники самостійно несуть відповідальність за власне життя та здоров'я
під час проведення Змагання та підписують відповідну заяву.

Увага!
● До участі допускаються Учасники віком від 18 років. Вік Учасника визначається згідно
Правил змагань ГО “Бігова Україна”

7. Маршрути і траса
Кожен Учасник змагань визначає маршрут та його протяжність, виходячи із власних
можливостей, рівня підготовки, погодних умов та місцевості на власний розсуд.

8. Реєстрація на Змагання
Учасники допускаються до Змагання за умови належної і своєчасної реєстрації на Змагання.
Реєстрація можлива лише в режимі on-line на сайті організатора Змагання
online.triathlonukraine.org.

Електронна реєстрація Учасників відкрита з 05.07.2022 року по 24.07.2022 року (за наявності
вільних слотів).
Реєстрація під час проведення Змагання, з 25.07.2022 року по 7.08.2022, проводитись не буде.
Організатор Змагання має право призупинити або повністю закрити реєстрацію без попередження
в разі досягнення ліміту Учасників.
Учасник вважається зареєстрованим, якщо він заповнив заявку та сплатив стартовий внесок.
Реєстраційний внесок, сплачений Учасником Змагання, не підлягає поверненню за жодних
обставин, в тому числі, але не виключно: якщо Учасник Змагання не може взяти участі у
Змаганні, завершити обрану дистанцію, не вкладається в установлений ліміт часу, а також
якщо Учасник дискваліфікований або Змагання скасовано на тлі непередбачуваних
наслідків військового стану та війни на території України, або через форс-мажорні
обставини тощо.
Реєстрація Учасника анулюється, якщо під час реєстрації ним були надані неточні та/або
помилкові дані. У разі анулювання реєстрації грошові кошти не повертаються.
Оплачена реєстрація не може бути скасована і стартовий внесок не повертається.

9. Отримання стартового пакету:
Стартовий пакет надсилається електронною поштою та включає в себе лист про реєстрацію та
стартовий номер. У разі, якщо ви придбали реєстрацію із футболкою, вона буде відправлена з 8
серпня 2022 року на вказану адресу при реєстрації, у вартість футболки включена доставка по
всьому світу.

10. Стартовий внесок для індивідуальних та командних реєстрацій
Вартість стартового внеску на дистанцію Triathlon Support Ukraine online 2.0 становить: 1200 грн -
300 слотів;
Вартість стартового внеску на дистанцію Triathlon Support Ukraine online 2.0 + T-shirt становить:
2400 грн - 100 слотів;
Вартість стартового внеску на дистанцію Triathlon Team Support Ukraine online 2.0 становить: 2400
грн - 100 слотів;
Вартість стартового внеску на дистанцію Triathlon Team Support Ukraine online 2.0 + T-shirt
становить: 4800 грн - 100 слотів;

У вартість стартового внеску не включена комісія за переказ грошових коштів.

http://www.online.triathlonukraine.org


Оплата стартового внеску Учасниками Змагання здійснюється електронним платежем на сайті
організатора http://runukraine.org/.

11. Стартові пакети, отримання стартових пакетів
Видача стартових пакетів: не передбачена.

В «стартовий пакет» Учасника на дистанції Triathlon Support Ukraine online 2.0 включені:
• електронний стартовий номер Учасника з іменем;
• участь в рейтингу з дисциплін та загальному рейтингу;
• 3 лекції від професійних тренерів та атлетів;
• доступ у закритий Telegram-чат для учасників;
• спеціальні пропозиції від наших партнерів, за їх наявності;
• електронна медаль учасника.

В «стартовий пакет» Учасника на дистанції Triathlon Support Ukraine online 2.0 + T-shirt
включені:
• електронний стартовий номер Учасника з іменем;
• участь в рейтингу з дисциплін та загальному рейтингу;
• 3 лекції від професійних тренерів та атлетів;
• доступ у закритий Telegram-чат для учасників;
• спеціальні пропозиції від наших партнерів, за їх наявності;
• офіційна футболка змагань із доставкою по всьому світу;
• електронна медаль учасника.

В «стартовий пакет» Учасника на дистанції Triathlon Team Support Ukraine online 2.0
включені:

• електронний стартовий номер Учасника з іменем для всіх учасників команди;
• участь в командному рейтингу з дисциплін та загальному командному рейтингу;
• 3 лекції від професійних тренерів та атлетів;
• доступ у закритий Telegram-чат для учасників;
• спеціальні пропозиції від наших партнерів, за їх наявності;
• електронна медаль учасника для всіх учасників команди.

В «стартовий пакет» Учасника на дистанції Triathlon Team Support Ukraine online 2.0 +
T-shirt включені:
• електронний стартовий номер Учасника з іменем для всіх учасників команди;
• участь в командному рейтингу з дисциплін та загальному командному рейтингу;
• 3 лекції від професійних тренерів та атлетів;
• доступ у закритий Telegram-чат для учасників;
• спеціальні пропозиції від наших партнерів, за їх наявності;
• офіційні футболки змагань кожному учаснику команди із доставкою по всьому світу на адресу

капітана команди;
• електронна медаль учасника для всіх учасників команди.

12. Командна участь у змаганнях
До участі у командних змаганнях допускаються змішані команди комерційних і некомерційних
організацій, що складаються з 2-х або 3-х учасників. (чоловіків та/або жінок).

У командних змаганнях участь усіх членів команди обов’язкова.

Команда вважається зареєстрованою, якщо її представник заповнив заявку, реєстраційну форму і
сплатив стартовий внесок за команду.

http://runukraine.org/


Увага! Всі треки Учасників команди мають бути записані на індивідуальних облікових
записах кожного учасника команди у програмі для відстеження тренувань Strava.

Результатом в командному заліку є сума офіційних результатів по дисциплінах усіх членів
команди.
Учасник може одночасно брати участь і у командних і в індивідуальних змаганнях, при цьому
тренування можуть дублюватись.

13. Складання рейтингів Учасників
Під час реєстрації Учасники надсилають посилання на профіль в програмі для відстеження
тренувань Strava. Профіль має бути відкритий для переглядання та містити повну інформацію про
тренування (плавання, велосипед, біг) під час проведення змагань.

Увага! Всі треки Учасника мають бути записані на одному обліковому записі у програмі для
відстеження тренувань Strava.

У кожній дисципліні складається рейтинг Учасників, залежно від кількості подоланих кілометрів,
сукупно по записаних  треках під час проведення змагань з 18.07 по 7.08.2022.

Загальний рейтинг складається на основі позиції атлетів в дисциплінарних рейтингах (плавання,
велосипед, біг) та рейтингу набору висоти у велосипеді та бігу.

Учасник з найвищим результатом отримує 1 бал, з другого по останнє місце Учасники отримують
на 1 бал більше від результату попереднього Учасника.

Якщо Учасники показали однаковий результат, то кожному з Учасників з однаковим результатом
нараховується однакова кількість балів, далі Учасники починають рахуватися за порядковим
номером, наприклад: 1,1,3,4 …

Загальний рейтинг Учасників визначається за найменшим сукупним результатом всіх дисциплін у
рамках Змагань. Перемагає той Учасник, який набрав найменшу кількість балів.

Результати рейтингу будуть опубліковані на офіційному сайті Змагань - online.triathlonukraine.org
та будуть оновлюватись за наявності треків кожного понеділка та п'ятниці  до 23:00.

Кожен учасник повинен подолати мінімальну відстань, вона має складати не менше третини від
обсягу лідера по кожній дисципліні. Якщо обсяги будуть недостатні, учасник не бере участь у
загальному рейтингу.

Які тренування приймаються до заліку:
Плавання: приймаються результати всіх записаних тренувань на відкритій воді. Тренування,
записані в басейні приймаються зі знижувальним коефіцієнтом 0.75 до загальної відстані.
Велосипед: приймаються результати всіх записаних тренувань на вулиці. Тренування, виконанні
на велотренажері приймаються із розрахунку: 1 година дорівнює  40 км.
Біг: приймаються результати всіх записаних тренувань на вулиці та в приміщенні.

14. Нагородження переможців

Не відбувається.

http://www.online.triathlonukraine.org

