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1. Призначення.  

Рейтинг Української Триатлонної Ліги (далі УТЛ) буде 
використовуватися для визначення найкращих атлетів та  клубів з триатлону  
у 2022 році. 

2. Вимоги.  

2.1. 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. 

2.2. Для участі в клубному заліку (3 атлети та більше) керівники 
клубів до 31 березня 2022 року повинні подати лист зі списком атлетів, які 
будуть представляти  клуб в рейтингу УТЛ, з чинними ліцензіями категорії 
Age-Group. Заява подається на електронну пошту УТЛ - info@utl.org.ua. 
Форма, додаток №1. 

2.3. Для включення атлета в клубний залік в період змагального 
сезону керівництво клубу повідомляє УТЛ листом не пізніше як за 5 днів до 
календарного старту на електронну пошту УТЛ - info@utl.org.ua. 
Несвоєчасне повідомлення призведе до затримки публікації офіційного 
рейтингу, а всі бали зароблені атлетом у змаганнях не будуть включені до 
клубного заліку. Форма, додаток №1. 



2.4. В разі виключення атлета з клубу та перехід в інший  клуб, бали, 
зароблені атлетом в рейтингу, залишаються за клубом, в якому він 
перебував до переходу. 

2.5. Про виключення атлета зі списків  клубу керівництво клубу 
повідомляє УТЛ листом не пізніше як за 5 днів до календарного старту на 
електронну пошту УТЛ - info@utl.org.ua. Несвоєчасне повідомлення 
призведе до затримки публікації офіційного рейтингу, а всі бали зароблені 
атлетом у змаганнях не будуть включені до клубного заліку. Форма, додаток 
№2. 

2.6. В разі включення в клуб атлета в період змагального сезону, який 
до цього змагався не в складі клубу, бали в клубний залік будуть 
нараховуватися атлету з дня подачі заяви клубу, але не пізніше ніж за 5 днів 

до календарного старту. 

3. Система нарахування балів 

Дистанція 140.6 1500 

Дистанція 70.3 1200 

Олімпійська дистанція 1000 

Дистанція Спринт 800 

Дистанція Суперспринт 800 

Командні перегони 1000  

Естафета мікст 1000  

Крос - триатлон (не залежно від формату) 400 

Акватлон (не залежно від формату) 400 

Дуатлон (не залежно від формату) 400 

 

Бали будуть зменшені  на 7,5% за кожну наступну позицію. 

Змаганням зі статусом чемпіонату України вводиться коефіцієнт: 

Дистанція 140.6 – 1,1 
Дистанція 70.3 – 1,15 
Олімпійська дистанція – 1,2 
Суперспринтерська, спринтерська дистанція – 1,25 
Мультиспорт (крос–триатлон, акватлон, дуатлон - 1,5 
 



 

4. Переможці номінацій. 

4.1. Абсолютний залік. Підсумкова кількість балів. 

 5 (п’ять) кращих результатів змагань за найбільшою кількістю балів 
в абсолютному протоколі змагань, окремо серед чоловіків і жінок у 2022 
році; 

4.2. Особистий залік. Підсумкова кількість балів. 

 5 (п’ять)  кращих результатів змагань за найбільшою кількістю балів 
в протоколі змагань за віковою групою, окремо серед чоловіків і жінок у 
2022 році; 

4.3. Клубний залік. Підсумкова кількість балів. 

а.) Сума 8 (восьми) найкращих результатів змагань в складі 10 
(десяти) атлетів клубу в абсолютному заліку  незалежно від статі. 

б.) Командні перегони. Найбільша кількість балів кращої команди по 
сумі всіх змагань. 

в.) Естафета-мікст. Найбільша кількість балів кращої команди.  

 


