ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Президії
Федерації триатлону України
04 січня 2022 р.

Положення
про проведення змагань з триатлону серед аматорів
«Українська Триатлонна Ліга» на 2022 рік.
Розділ І. Загальні положення
Стаття 1. Мета положення.
Стаття 2. Завдання положення.
Стаття 3. Мета й завдання рейтингу.
Стаття 4. Управління проведенням рейтингу.
Стаття 5. Співпраця з організаторами змагань.
Розділ IІ. Визначення
Стаття 1. Атлет вікової категорії Age-Group.
Стаття 2. Атлет категорії професійний спортсмен Elite.
Стаття 3. Клуби з триатлону.
Стаття 4. Ліцензія атлета категорії Age-Group.
Розділ ІІI. Умови участі.
Стаття 1. Учасники УКРАЇНСЬКОЇ ТРИАТЛОННОЇ

ЛІГИ

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 клубному заліку.
Стаття 4. Нагородження.
Стаття 5. Результати Рейтингу.
Розділ V. Фінансування
Стаття 1. Фінансування.
Розділ V. Прикінцеві положення
Стаття 1. Прикінцеві положення.

РОЗДІЛ І.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Мета положення
1. Метою положення є визначення принципів організації щодо участі
аматорів та команд у змаганнях з триатлону у 2022 році під егідою Федерації
триатлону України (далі ФТУ), порядку, норм і правил відносин між
комітетом аматорського руху ФТУ та клубами і атлетами, організаторами
змагань на основі створення системи прав, обов’язків і відповідальності
організаторів змагань, клубів і атлетів.
Стаття 2. Завдання положення
1. Сприяння участі у змаганнях з триатлону атлетів і команд на рівні
вимог регламентних документів World Triathlon, ФТУ і положення УТЛ.
2. Встановлення порядку здійснення участі та контролю за
організацією і проведенням рейтингу УТЛ.
Стаття 3. Мета і завдання рейтингу
Атлети, які беруть участь в змаганнях з триатлону під егідою
Федерації триатлону України повинні отримати річну або разову
національну ліцензію Федерації триатлону України у 2022 році.
1. Метою рейтингу є визначення переможців і призерів УТЛ серед
атлетів і клубів.
1.1 Сприяти максимальній участі атлетів в національних заходах з
триатлону, відбору та делегуванню кращих атлетів-аматорів на чемпіонат
світу та чемпіонат Європи в складі збірної України.
2. Завдання рейтингу:
2.1. Сприяння популяризації триатлону в Україні, підвищення
спортивної конкуренції між командами з триатлону.
2.2. Підвищення рівня спортивної підготовки атлетів-аматорів.
2.3. Виявити кращих атлетів в абсолютному заліку та за віковими
категоріями.
2.4. Виявити кращі клуби з триатлону.
2.5. Забезпечення умов для формування брендів УТЛ «Титульний
партнер», «партнери УТЛ».
Стаття 4. Управління проведенням рейтингу
4.1. Безпосередня організація та проведення рейтингу покладається на
Комітет аматорського руху ФТУ та УТЛ, згідно з положенням про
проведення змагань з триатлону серед аматорів «Українська Триатлонна
Ліга» на 2022 рік.

4.2. Рейтинг проводиться за принципами виконання Правил змагань з
триатлону, затвердженими ФТУ, положення про Єдиний рейтинг УТЛ,
Регламентів змагань з триатлону, затвердженими організаторами змагань,
відокремленими підрозділами ФТУ в областях та містах України, а в разі
відсутності ФТУ, представниками місцевих органів влади.
Стаття 5. Співпраця з організаторами змагань
5.1 Комітет аматорського руху ФТУ, УТЛ вибудовує відносини з
організаторами змагань на принципах поваги та виконання вимог Правил
змагань з триатлону затвердженими ФТУ, положення про проведення
змагань з триатлону серед аматорів «Українська Триатлонна Ліга» на 2022
рік, рішень спільних засідань Комітету аматорського руху ФТУ та
організаторів змагань, керівників клубів, Регламентів змагань з триатлону
затвердженими організаторами змагань і не втручання в діяльність сторін.

РОЗДІЛ IІ.
ВИЗНАЧЕННЯ
Стаття 1. Атлет вікової категорії Age-Group
Атлети категорії Age-Group – спортсмени які беруть участь у
календарних змаганнях з триатлону серед аматорів під егідою ФТУ у 2022
році. Атлети категорії Age-Group мають право брати участь в командних
перегонах в складі команди Elite.
Стаття 2. Атлет категорії професійний спортсмен Elite
2.1 Атлети категорії професійні спортсмени – атлети які входять в
списки груп ДЮСШ, ДЮСШОР, ШВСМ та члени національної збірної
команди України, беруть участь в офіційних змаганнях в категорії Elite.
Атлети категорії професійні спортсмени не мають права на участь в
змаганнях в категорії Age-Group, включаючи командні перегони та
естафету-мікст.
2.2.
Атлет категорії професійний спортсмен, який закінчив
професійні виступи, 2 роки не має права брати участь в змаганнях в категорії
Age-Group включаючи командні перегони та естафету-мікст.
Стаття 3. Клуби з триатлону
Клуби з триатлону – добровільне об’єднання атлетів для досягнення
спільної мети.

Стаття 4. Ліцензія атлета.
Ліцензія атлета категорії Age-Group надає право участі в календарних
змаганнях з триатлону у 2022 році під егідою Федерації триатлону України.
Вид ліцензій затверджується Президією ФТУ та опубліковується на
офіційному сайті.

РОЗДІЛ ІІI.
УМОВИ УЧАСТІ В УТЛ
Стаття 1. Учасники УТЛ
1.1. В УТЛ можуть брати участь громадяни України, іноземні
громадяни та особи без громадянства, які на законних підставах
проживають на території України, особисто або у складі клубу та отримали
ліцензію атлета категорії Age-Group на 2022 рік.
1.2. Атлети повинні мати поліс страхування від нещасного випадку.
1.3. Беручи 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 календарні змагання з
триатлону Федерація триатлону України та Організаційний Комітет змагань
не несуть відповідальності за смерть, нещасні випадки, травми а також
пошкодження майна спортсмена за виною спортсмена. Кожен учасник
змагань повинен підписати Згоду, що містить попередження про ризик і
відмову від будь-яких претензій.
1.4. Для обчислення результатів рейтингу у 2022 році встановлюються
такі вікові категорії серед чоловіків та жінок:
1 група 16-24 років; (16 – 17 років - дистанція суперспринт, спринт)
2 група 25-29 років;
3 група 30-34 років;
4 група 35-39 років;
5 група 40-44 років;
6 група 45-49 років;
7 група 50-54 років;
8 група 55-59 років;
9 група 60-64 років;
10 група 65-69 років;
11 група 70+ років;
Вікові групи встановлюються по року народження

РОЗДІЛ ІV.
НАГОРОДЖЕННЯ
Стаття 1. Переможці і призери в абсолютному заліку
Переможцями та призерами в абсолютному заліку рейтингу УТЛ
визначаються атлети, які мають чинну ліцензію категорії Age-Group:
1.1. включені в офіційні протоколи змагань з триатлону, які
проходили під егідою ФТУ у 2022 році;
1.2. за найбільшою сумою балів із абсолютних заліків підсумкових
протоколів змагань, окремо серед чоловіків і жінок, але незалежно від
вікової групи, згідно Єдиного рейтингу УТЛ 2022 та системи нарахування
балів.
Стаття 2. Переможці і призери в особистому заліку у вікових
категоріях
Переможцями та призерами в особистому заліку рейтингу УТЛ у
вікових категоріях визначаються атлети які мають чинну ліцензію категорії
Age-Group:
2.1. включені в офіційні протоколи змагань з триатлону, які
проходили під егідою ФТУ в 2022 році;
1.2. за найбільшою сумою балів з підсумкових протоколів змагань,
окремо серед чоловіків і жінок, і в залежності від окремої вікової групи,
згідно з Єдиним рейтингом УТЛ 2022 та системою нарахування балів.
Стаття 3. Переможці і призери в клубному заліку
Переможці та призери в
клубному
заліку рейтингу УТЛ
визначаються за найбільшою загальною кількістю балів набраних атлетами
клубу, які мають чинну ліцензію категорії Age-Group, в абсолютному заліку,
в заліку командні перегони та естафета-мікст, згідно з Єдиним рейтингом
УТЛ 2022 та системою нарахування балів.
Стаття 4. Нагородження
5.1. Переможці та призери УТЛ в абсолютному, особистому заліку та
клубному заліку нагороджуються на офіційній церемонії в кінці
змагального року.
Стаття 5. Результати Рейтингу
5.1. Список переможців та призерів УТЛ в абсолютному, особистому
заліку та клубному заліку затверджується Президією ФТУ і Комітетом
аматорського руху УТЛ та публікуються на офіційному сайті ФТУ
https://www.triathlon.org.ua/ і УТЛ https://www.utl.org.ua/

РОЗДІЛ V.
ФІНАНСУВАННЯ
Стаття 1. Фінансування
1. Всі фінансові витрати по організації та проведенню офіційної
церемонії нагородження переможців та призерів УТЛ в абсолютному,
особистому та командному заліку в кінці змагального року несуть ФТУ та
УТЛ.
2. Бюджет повинен містити:
2.1. Виготовлення медалей, кубків, грамот і придбання призів;
2.2. Витрати, необхідні на проведення офіційної церемонії
нагородження в кінці змагального року, згідно з затвердженим кошторисом;
2.3. Витрати, пов’язані з участю атлетів в етапах УТЛ і офіційною
церемонією нагородження в кінці змагального року, несуть організації, що
відряджають спортсмена, або сам атлет, та не підлягають поверненню або
компенсації зі сторони ФТУ та УТЛ.

РОЗДІЛ VI.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Прикінцеві положення
Зміни та доповнення до цього положення розглядає Комітет
аматорського руху ФТУ і надає Президії ФТУ для затвердження.

