ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Президії
Федерації триатлону України
«11» березня 2021р.

РЕГЛАМЕНТ
УКРАЇНСЬКА ТРИАТЛОННА ЛІГА
Про участь у Всеукраїнських змаганнях з триатлону аматорів та клубів у 2021 році.
Розділ І. Загальні положення Стаття 1. Мета Регламенту Стаття 2. Завдання
Регламенту Стаття 3. Мета Рейтингу та участі у змаганнях
Стаття 4. Управління проведенням Рейтингу Стаття 5. Взаємодія з організаторами
змагань
Розділ IІ. Визначення Стаття 1. Атлет вікової категорії
Стаття 2. Атлет категорії професійний спортсмен Стаття 3.Клуби з триатлону
Стаття 4.Ліцензія атлета.
Розділ ІІI. Умови участі в Українській Триатлонній Лізі, далі (УТЛ)
Стаття 1. Учасники УТЛ.
Розділ ІV. Нагородження
Стаття 1. Переможці та призери в абсолютному заліку.
Стаття 2. Переможці та призери в особистому заліку у вікових категоріях.
Стаття 3.Переможці та призери в заліку командна гонка.
Стаття 4.Переможці та призери в клубному заліку.
Стаття 5. Нагородження
Стаття 6. Результати Рейтингу
Розділ V. Фінасування Стаття 1. Фінансування.
Розділ V. Прикінцеві положення
Стаття 1. Прикінцеві положення.
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Мета Регламенту
Метою Регламенту є:
1.1.
Визначення принципів організації участі аматорів та клубів у змаганнях з
триатлону, Рейтингу УТЛ під егідою ФТУ, порядку, норм і правил відносин між
Комітетом аматорського руху , УТЛ та клубами і атлетами на основі створення системи
прав, обов’язків і відповідальності громадських організацій – клубів з триатлону та
атлетів.
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Стаття 2. Завдання Регламенту
Завданнями Регламенту є:
2.1.Сприяння участі у змаганнях з триатлону атлетів, клубів з триатлону на рівні
вимог регламентних документів ITU,ФТУ та Регламенту УТЛ.
2.2. Встановлення порядку здійснення участі та контролю за організацією змагань і
проведенням Рейтингу.
Стаття 3. Мета Рейтингу та участі у змаганнях
Метою Рейтингу є:
3.1.1. визначення переможців
та призерів Української Триатлонної Ліги,
визначення місць атлетів, команд та клубів у підсумкових таблицях Рейтингу відповідно
до вимог Регламенту.
Завданнями Рейтингу та участі у змаганнях є:
3.2.1. Сприяння популяризації триатлонув Україні як здорового способу життя серед
різних верств населення.
3.2.2. Підвищення рівня спортивної підготовки атлетів - аматорів.
3.2.3.Виявляти кращих атлетів в абсолютному заліку та за віковими категоріями.
3.2.4.Виявляти кращі команди та клуби з триатлону.
3.2.5. Делегувати кращих атлетів – аматорів України на чемпіонат світу та Европи
серед вікових груп.
3.2.6. Забезпечення умов для формування брендів УТЛ «(Титульний спонсор,
спонсори) УТЛ»
Стаття 4. Управління проведенням Рейтингу.
4.1. Безпосередня організація та проведення Рейтингу покладається на Комітет
аматорського руху та УТЛ згідно з Регламентом про участь у Всеукраїнських змаганнях з
триатлону аматорів та клубів з триатлону у 2021 році.
4.2. Рейтинг проводиться за принципами виконаннями Правил змагань з триатлону
затвердженими ФТУ, Регламентів змагань з триатлону затвердженими організаторами
змагань, відокремленими підрозділами ФТУ в областях та містах України,
представниками місцевих органів влади.
Стаття 5. Взаємодія з організаторами змагань.
5.1 Комітет аматорського руху, УТЛ вибудовує відносини з організаторами змагань
на принципах поваги та виконання вимог Правил змагань з триатлону затвердженими
ФТУ, Регламентів змагань з триатлону затвердженими організаторами змагань, та згідно з
Протоколом спільного засідання Комітету аматорського руху та організаторів змагань та
не втручання в діяльність сторін.
РОЗДІЛ IІ. ВИЗНАЧЕННЯ
Стаття 1. Атлет вікової категорії
1.1
Атлети вікової категорії – аматори, які приймають участь у змаганнях за
віковими групами у гендерних категоріях.
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Стаття 2. Атлет категорії професійний спортсмен
2.1
Атлети категорії професійні спортсмени – атлети які входять в списки груп
ДЮСШ, ДЮСШОР, ШВСМ та члени національної збірної команди України які не мають
права на участь в змаганнях у вікових категоріях.
Стаття 3. Клуби з триатлону
3.1
Клуби з триатлону - громадські організації які офіційно зареєстровані в
Україні.
Стаття 4. Ліцензія атлета.
4.1
Ліцензія атлета – згідно Положення про ліцензії, затвердженого Президією
ФТУ, атлет-аматор повинен придбати ліцензію для участі у Всеукраїнських змаганнях з
триатлону під егідою ФТУ та міжнародних змаганнях.
РОЗДІЛ ІІI. УМОВИ УЧАСТІ В УТЛ
Стаття 1. Учасники УТЛ:
1.1. В УТЛ можуть приймати участь громадяни України особисто або у складі
клубу.
1.2. В УТЛ можуть приймати участь атлети виключно з діючою ліцензією ФТУ.
1.3 В УТЛ можуть приймати участь клуби з триатлону які офіційно зареєстровані в
Україні.
1.4. Приймаючи участь у змаганнях з триатлону атлети-аматори повинні
усвідомлювати необхідність мати гарну фізичну форму і пам'ятати про відповідальність і
ризик, пов'язаний з участю в подібних змаганнях. У разі підписання Згоди спортсменом
при реєстрації на змагання Федерація триатлону України та Організаційний Комітет не
несуть відповідальності за нещасні випадки, які можуть викликати смерть, поранення або
втрату майна спортсмена. Кожен учасник змагань повинен підписати Згоду, що містить
попередження про ризик і відмову від будь-яких претензій.
1.5.Для обліковування результатів Рейтингу у 2021 року встановлюються такі вікові
категорії серед чоловіків та жінок:
1 група 18-24 років
7 група 50-54 років
2 група 25-29 років
8 група 55-59 років
3 група 30-34 років
9 група 60-64 років
4 група 35-39 років
10 група 65-69 років
5 група 40-44 років
11 група 70+ років
6 група 45-49 років
1 група 18 років на день старту!
РОЗДІЛ ІV. НАГОРОДЖЕННЯ:
Стаття 1. Переможці та призери в абсолютному заліку серед чоловіків та жінок.
Переможцями та призерами в абсолютному заліку серед чоловіків та жінок УТЛ
визначаються атлети:
1.1. З діючою ліцензією ФТУ, включені в офіціальні протоколи змагань з триатлону,
які проходили під егідою Федерації триатлону України в 2021 році;
1.2.За найбільшою кількістю набраних балів в таблиці Рейтингу абсолютного заліку
згідно системи Рейтингу УТЛ 2021.
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Стаття 2. Переможці та призери в особистому заліку у вікових категоріях серед
чоловіків та жінок.
Переможцями та призерами в особистому заліку УТЛ у вікових категоріях серед
чоловіків та жінок визначаються атлети:
2.1. З діючою ліцензією ФТУ, включені в офіціальні протоколи змагань з триатлону,
які проходили під егідою Федерації триатлону України в 2021 році;
2.2. За найбільшою кількістю набраних балів в таблиці Рейтингу у вікових групах
згідно системи Рейтингу УТЛ 2021.
Стаття 3. Переможці та призери в заліку командна гонка
Переможцями та призерами в командному заліку визначаються:
3.1. Команди, в складі атлетів з діючою ліцензією ФТУ, включені в офіціальні
протоколи змагань з триатлону, які проходили під егідою Федерації триатлону України в
2021 році;
3.2. За найбільшою кількістю набраних балів в таблиці Рейтингу в заліку командна
гонка згідно системи Рейтингу УТЛ 2021.
Стаття 4. Переможці та призери в клубному заліку.
Переможці та призери в клубному заліку УТЛ визначаються:
4.1. Клуби, в складі атлетів з діючою ліцензією ФТУ, включені в офіціальні
протоколи змагань з триатлону, які проходили під егідою Федерації триатлону України в
2021 році;
4.2 Клуби за найбільшою загальною кількістю балів кращих 10 атлетів клубу в
абсолютному заліку не залежно від статі спортсмена.

Стаття 5. Нагородження.
5.1. Переможці та призери УТЛ в абсолютному, особистому, командному
клубному заліку нагороджуються на офіціальній церемонії в кінці змагального року.
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Стаття 6. Результати Рейтингу.
6.1.Список переможців та призерів УТЛ в абсолютному, особистому, командному та
клубному заліку затверджується Президією ФТУ та опубліковується на офіційному сайті
ФТУ.
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РОЗДІЛ V. ФІНАНСУВАННЯ:
Стаття 1. Фінансування.
1.Всі фінансові витрати по організації та проведенню
офіційної церемонії
нагородження переможців та призерів УТЛ в абсолютному, особистому, командному та
клубному заліку в кінці змагального року несе ФТУ та УТЛ.
2. Бюджет повинен включати в себе:
2.1. Виготовлення медалей, Кубків, грамот та придбання призів;
2.2. Витрати необхідні на проведення офіціальної церемонії нагородження в кінці
змагального року згідно затвердженого кошторису;
2.3. Витрати пов҆язані з участю атлетів в змаганнях УТЛ та офіціальної церемонії
нагородження в кінці змагального року, несуть організації що відряджають спортсмена
або сам атлет, та не підлягають поверненню або компенсації зі сторони УТЛ та ФТУ;
РОЗДІЛ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Прикінцеві положення.
1. Зміни та доповнення до цього Регламенту розглядає Комітет аматорського руху і
надає Президії ФТУ для затвердження.

