
 

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор департаменту спорту, сім'ї  

та молоді Запорізької міської ради  

_______________ П.С. Бланк 

«____» _________________ 2021 р. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

 

Про проведення ХХVIII Міжнародних змагань «Кубок Хортиці» з триатлону, 

присвячених Дню Незалежності України, пам’яті ЗТУ Романюка Є.Я. та Чемпіонату 

України  з триатлону на супер спринтерській дистанція, командного Чемпіонату 

України  з триатлону. 

  

І. Цілі та завдання: 

• Змагання проводяться з метою популяризації триатлону  в місті Запоріжжя; 

• підвищення спортивної майстерності; 

• виявлення сильніших спортсменів. 

• популяризація здорового способу життя для населення 

ІІ. Строки та місце проведення. 

Змагання проводяться з 21-22 серпня 2021 року на центральному пляжі м. Запоріжжя  

Набережна магістраль. 

Початок змагань о 07:00.  

ІІІ. Керівництво змаганнями. 

Загальне керівництво змаганнями здійснює Департамент спорту, сім'ї та молоді 

Запорізької міської ради. Безпосереднє керівництво покладається на головну суддівську 

колегію, затверджену  Департаментом спорту, сім'ї та молоді  Запорізької міської ради, 

Запорізьку федерацію триатлону за безпосередньої підтримки спортивного клубу 

«ТриСпорт». 

IV. Учасники та умови проведення змагань. 

 До змагань з триатлону допускаються всі  охочі, що мають медичну довідку, 

страховий поліс, ліцензію атлета (чи одноразову ліцензію), особистий велосипед та шолом 

(згідно правил змагань). 

 20 серпня –  день приїзду; 

        16:00-18:00 – Мандатна комісія з триатлону 

          18:00 – Засідання представників 

  

21 серпня –  1. Змагання Міжнародні особисті «Кубок Хортиці» (аматори)  

        - плавання – 750 м, вело – 20 км, біг – 5 км.  (плав 1коло + вело 4кола + біг 2кола)                       

                                  18 – 29 років  (чоловіки, жінки)  

                                  30 – 39 років  (чоловіки, жінки) 

   40 – 49 років  (чоловіки, жінки) 

   50 + 

2. Триал за форматом дистанції (1+1+1) 

 - плавання – 750 м, вело – 20 км, біг – 5 км (плав 1коло + вело 4кола + біг 2кола)                       

     3. Дитяча триатлона ліга (фінал) 

2008-2009 р.н. триатлон   - плавання – 200м; вело –4 км; біг – 1км. (плав1коло+вело1+біг 1коло) 

       

2010-2012 р.н акватлон    - плавання – 100м; біг – 500км. 

 

4. Чемпіонат України  на супер спринтерській дистанції серед                                        

дорослих, молоді та юніорів. 

          - плавання – 500м; вело –12 км; біг – 3км. (плав 1коло+вело2 коло + біг 1коло) 

 

     5. Кубок України серед юнаків 

                     - плавання – 300м; вело –8 км; біг – 2км. (плав 1коло+вело1коло+біг 1коло) 

 



 

 

 

 22 серпня – 1. Дитяча триатлона ліга 

2008- 2009 р.н. естафета акватлон  – 3х(плавання -200м, біг-1км.) 

2010-2012 р.н. естафета акватлон  - 3х(плавання -100м; біг - 500м.) 

 

         2. Командна гонка (дорослі, юнаки та аматори) 

                    -плавання – 500 м, вело – 12 км, біг –3 км. (плав 1коло+вело2 коло + біг 1коло) 

 

V. Програма змагань. 

 21 серпня 2020 року 07:00 – 08:00 реєстрація К.Х. аматорів та триалу  

 

 

    06:50 – 07:20 відкриття ТЗ ДТЛ (триатлон) 

07:30 – старт ДТЛ (триатлон) 

08:30 – старт КХ (аматори, триал) 

07:30 – 08:20 – відкриття ТЗ КХ (аматори, триал) 

09:30 – 09:50 – відкриття ТЗ ДТЛ (акватлон) 

10:00 – старт ДТЛ (акватлон)    

    10:00 –10:30 – відкриття ТЗ Ч.У. (супер спринт) 

10:40 – старт Ч.У. (чоловіки, молодь) (0.5-12.0-3.0)   

    11:30 – старт ЧУ.(юніори)(0.5-12.0-3.0) 

12:20 – старт ЧУ.(жінки, дівчата) (0.5-12.0-3.0) 

13:10 – старт КХ.(юнаки) (0.3-8-2) 

13:15 – старт КХ.(юначки) (0.3-8-2) 

14:30 – нагородження переможців першого дня змагань 

  

22 серпня 2020 року 07:30 – відкриття ТЗ естафета. 

08:00 – старт триатлон 2008-2009 р. н. 

08:30 – старт акватлон 2010-2012 р. н. 

09:00 – відкриття ТЗ Ч.У. в командній гонці; 

   10:00 – старт в командній гонці; 

   13:00 – нагородження переможців другого дня змагань. 

  

VI. Заявки. 

Заявки, завізовані лікарем, подаються за ел. адресою utf@ukr.net, для любителів 

sctrisport@ukr.net, мандатна комісія з триатлону відбудеться 20 серпня з 16 до 18 години за 

адресою вул. _______________________________. Моб. тел.: 063-225-66-19; 067-760-79-17. 

VIІ. Нагородження. 

 Переможці та призери змагань нагороджуються грамотами та медалями 

Департаменту фізичної культури, спорту та туризму, молоді та спорту Запорізької міської 

ради. Команда-переможець нагороджується грамотами та медалями. 

  

Дане положення є офіційним викликом на змагання 

  

ВСМР міськспортуправління 

  
 

 

http://mbox.bigmir.net/compose/1597683277/?cto=ormxuJa%2Fso2pOG3MuZ6fm8qjwlqjgqKAz62ynMuhVo%2FPq8CTq57OYayx0Vk%3D
mailto:sctrisport@ukr.net

