
Протокол засідання президії  

Федерації триатлону України 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 01/04.01.2022 

 

Присутні 15 чоловік  

04.01.2022 р.      Засідання в форматі ZOOM  

 

На засіданні президії Федерації триатлону 

України присутня більшість членів президії. 

Засідання є правомочним. 

 

Порядок денний 

1. Затвердження кандидатури на посаду старшого тренера штатної команди 

національної збірної команди України з триатлону (резерв). 

2. Обговорення та затвердження документів щодо проведення всеукраїнських 

змагань з триатлону серед аматорів в 2022 році.  

3. Обговорення та затвердження розміру ліцензій на 2022 рік, затвердження 

статей витрат Федерації у 2022 році. 

4. Обговорення стратегії розвитку триатлону до 2036 року та шляхів 

досягнення запланованих цілей. 

 

Обговорення 

1. Тренерською радою збірної команди України було запроновано на 

посаду старшого тренера штатної команди національної збірної команди 

України з триатлону (резерв)  Лисова Сергія Георгійовича. 

Більшістю голосів прийнято рішення рекомендувати на посаду 

старшого тренера штатної команди національної збірної команди України з 

триатлону (резерв) Лисова Сергія Георгійовича. 

 

За - 14 чоловік 

Утримався – 1 чоловік 

 

2. Більшістю голосів будо затверджено документи, що регламентують 

проведення всеукраїнських змагань з триатлону серед аматорів, а саме: 

 Положення про проведення змагань з триатлону серед аматорів 

«Українська Триатлонна Ліга» на 2022 рік» 

 Положення про Єдиний рейтинг з триатлону серед аматорів 

«Українська Триатлонна Ліга 2022» 

За - 14 чоловік 

Проти – 1 чоловік 

 

 

 



3. Прийняті рішення: 

Спортсмени та інші фахівці з триатлону, які приймають участь в заходах 

з триатлону під егідою Федерації триатлону України повинні отримати річну 

або разову ліцензію Федерації триатлону України в 2022 році. 

За - 14 чоловік. 

Проти – 1 чоловік 

 

Затверджено розмір річних ліцензій Федерації триатлону України у 2022 

році  

1000 грн  спортсмени - аматори 

500 грн  учасники бойових дій / учасники війни, жінки віком 55 років та 

старші, чоловіки віком 60 років та старші, спортсмени-аматори віком 16-17 

років, переселенці з зони АТО; 

За - 14 чоловік. 

Проти – 1 чоловік 

 

200 грн спортсмени 2004 року народження та старші (члени національної 

збірної команди України з триатлону, ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ)  

100 грн. спортсмени 2005 - 2008 р.р. народження (члени національної 

збірної команди України з триатлону, ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ) 

За - 8 чоловік. 

За інші розміри ліцензій – 8 чоловік 

 

200 грн тренери, судді національної та І категорії. 

За - 15 чоловік. 

 

Визначено розмір разових ліцензій на змагання для спортсменів - аматорів 

200 грн  для змагань з триатлону 

100 грн  для змагань з акватлону, дуатлону, кросового триатлону, 

кросового дуатлону 

За - 14 чоловік 

Утримався – 1 чоловік 

 

Для осіб з інвалідністю отримання ліцензій Федерації триатлону України 

безкоштовно. 

 

Прийнято рішення щодо створення електронного обслуговування 

оформлення ліцензій. Термін початку роботи сервісу 01.03.2022 року. 

 

 

 

 

 



Затверджено орієнтовні напрямки витрат Федерації триатлону України в 

2022 році, а саме: 

  

Співвідношення в % до 

загальної суми 

надходжень від 

продажу ліцензій 

 Нагородження спортсменів-аматорів  33 

2 Вдосконалення матеріальної бази федерації, 

придбання екіпіровки та обладнання для 

спортсменів 

33 

3 Адміністративні витрати 17 

4 Підвищення кваліфікації тренерів та судді з 

триатлону   

9 

5 Маркетінг 5 

6 Комунікація, зв"язок 3 

 

4. Обговорення стратегії розвитку триатлону та шляхів досягнення 

запланованих цілей. 

Прийнято рішення доручити ініціативній групі розробити план дій та 

визначити осіб, які будуть відповідальні за напрямки розвитку федерації.  

Засідання ініціативної групи заплановано провести 16-18 січня 2022 

року (точна дата та місце проведення буде визначено пізніше). 

Наступне засідання президії заплановано провести в квітні 2022 року. 

Де буде запропоновано на розгляд «Стратегія розвитку триатлону в Україні 

на 2022-2036 роки» 
 


