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Положення
про проведення Чемпіонату з триатлону на дистанції спринт
«Iron Way Kharkiv Man Sprint»
1. Дата, час, місце проведення, дистанція
Дата: 08.07.2018 р.
Старт-фініш вул. Героїв Праці 2-А, територія парку "АкваЖур", біля ресторану
"Мельница"
Час старту: 8:00
Дистанція «спринт»: плавання 750м + вело 20 км + біг 5 км
Плавання - 1 коло - 750 метрів, старт з води.
Вело - 20 кілометрів - 4 кола.
Біг - 5 кілометрів - 4 кола.
2. Мета проведення
Чемпіонат з триатлону на дистанції спринт "Iron Way Kharkiv Man Sprint" (далі –
Змагання) проводиться з метою:
• популяризації та пропаганди бігових, плавальних та велосипедних масових заходів в
Україні;
• пропаганди здорового способу життя та залучення населення до проведення активного
дозвілля;
• розвитку витривалості у спортсменів;
• розвитку масового спорту;
• встановлення міжнародних дружніх зв'язків;
• підвищення іміджу м. Харкова як спортивної столиці України;
• стимулювання росту спортивних досягнень у широких масах населення України.
3. Організація та керівництво проведенням Змагання
Загальне керівництво проведенням змагання здійснює Департамент у справах сім’ї,
молоді та спорту Харківської міської ради.
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагання покладається на
Організатора змагання та Мандатну комісію (що входить до складу Оргкомітету Змагання).
Організатор відповідає за:
• Інформаційне забезпечення учасників;
• Залучення додаткових коштів для фінансування змагань;
• Підготовку документів і матеріалів для роботи Мандатної комісії;
• Забезпечення суддівства;
• Організацію заходів безпеки та медичного забезпечення змагання;
• Контроль за підготовкою та проведенням змагання, розглядом офіційних протестів і
вирішенням спірних питань.
Розгляд документів і допуск до участі у змаганні покладається на Мандатну комісії.
4. Базові правила проведення змагання
Організатор змагань залишає за собою право вносити зміни в програму змагань.
Організатор змагань гарантує проведення змагань за будь-яких погодних умов.
4.1 Базові правила:

• Організатор змагань залишає за собою право скасувати змагання (до або під час
проведення) через форс-мажорні обставини;
• Будь-які пропозиції, поправки і доповнення до цього документу приймаються на
електронну пошту: kharkivevent@gmail.com
4.2 Здоров'я:
• Кожен учасник змагань добровільно бере участь у змаганнях, визнаючи всі ймовірні
ризики для власного здоров'я під час і після їх закінчення;
• Кожен учасник змагань бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний стан і
здатність завершити обрану дистанцію змагань;
• Громадяни іноземних держав зобов’язані надати медичну страховку, яка покриває
участь у спортивних змаганнях;
• Організатор змагань не несе відповідальності за фізичні травми, ушкодження,
погіршення фізичного стану, які учасник змагань поніс під час проведення змагань;
• Організатор змагань не несе відповідальності за погіршення фізичного стану учасника
змагань після проведення змагань;
• Організатор змагань не несе відповідальності за будь-які збитки (втрату або
пошкодження особистих речей), які учасник змагань поніс під час проведення змагань;
• Організатор змагань не несе відповідальності за будь-які збитки, пошкодження або іншу
шкоду, завдану під час змагань учасниками або глядачами змагань.
5. Витрати по організації та проведенню змагань
Витрати на організацію та проведення Змагання частково здійснюється за рахунок
Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради у межах виділених
коштів (частково технічне забезпечення змагань, витрати на рекламу, фото-, відео зйомки,
нагородження учасників та харчування волонтерів ), а також інших позабюджетних коштів,
використання яких не суперечать чинному Законодавству України, в тому числі стартових
внесків учасників (забезпечення харчування учасників, іміджева продукція, частково технічне
забезпечення змагань та ін.).
Витрати по проїзду, розміщення та харчування несуть організації, що відряджають
учасників або самі учасники.
6. Учасники змагань
До участі в змаганнях на повній дистанції допускаються особи, які досягли 16 років. З 14
років допускаються особи тільки за наявності письмової згоди та при особистій присутності
одного з батьків (офіційного опікуна), а також наявності у учасника достатнього спортивного
досвіду для подолання дистанції. (в окремих випадках – на розсуд орг.комітету). Кожен
спортсмен самостійно долає всю дистанцію триатлону.
Учасники змагань для отримання стартових пакетів повинні надати:
- документ, що посвідчує особу;
- лист-звільнення від відповідальності (під час реєстрації відправляється на електронну
пошту учаснику);
- медичну справку/ страховку / ліцензію ФТУ (щось одне).
7. Реєстрація на змагання
1. Реєстрація на змагання та оплата стартового внеску проводиться та фіксується на сайті
Ukraine Sport Events за посиланням https://sportevent.com.ua/events/iron-khman2018/ до 6 липня
2018 року включно.
2. Після сплати стартового внеску учасник з’являється у списках зареєстрованих
учасників змагань.
3. Організатори лишають за собою право відмовити у реєстрації учаснику у разі
обґрунтованих сумнівів у тому, що учасник зможе подолати дистанцію та участь у змаганнях не
заподіє шкоди його життю та здоров’ю, або у разі, якщо участь спортсмена може нанести шкоду
іміджу змагань. В такому разі учаснику надається відповідь на електронну пошту з поясненням
причин відмови. Якщо на момент відмови учасник уже сплатив стартовий внесок, то цей внесок
повертається йому у повному обсязі.

8. Стартовий внесок
1. Учасник з’являється у списках зареєстрованих учасників змагань тільки після сплати
стартового внеску у повному обсязі за вищезазначеним посиланням
2. Вартість індивідуальної участі змінюється в залежності від дати реєстрації:
З 26.10.2017 до 31.12.2017 – 900,00 грн
З 01.01.2018 до 30.04.2018 – 1000,00 грн
З 01.05.2018 до 06.07.2017 – 1200,00 грн
3. Оплата стартового внеску означає, що учаснику гарантовано будуть надані:
 чип;
 шапочка на плавальний етап;
 харчування та вода на дистанції;
 медаль фінішера
 харчування після завершення дистанції;
 безпека на дистанції;
 медичний супровід;
 електронний диплом фінішера
Хронометраж змагань буде проводитись суддівською бригадою та з використанням
чипової системи. Результати перегонів будуть доступні протягом 24-х годин після завершення
змагань.
УВАГА! За незданий електронний чип учасника – штраф 300 грн.
9. Вікові групи
Чоловіки

Жінки

М до 19

Ж до 19

М 20-24

Ж 20-24

М 25-29

Ж 25-29

М 30-34

Ж 30-34

М 35-39

Ж 35-39

М 40-44

Ж 40-44

М 45-49

Ж 45-49

М 50-54

Ж 50-54

М 55-59

Ж 55-59

М 60+

Ж 60+

10. Нагородження
1-3 місця в абсолютному заліку - кубки, дипломи, подарунки від партнерів.
1-3 місця у вікових групах - кубки, дипломи, подарунки від партнерів.
Переможці у абсолютному заліку, не нагороджуються у вікових категоріях.
11. Контрольний час (КЧ)
1. Змаганнями передбачений контрольний час, у межах якого учасники повинні
завершити всі етапи.
2. Якщо учасник не вкладається у контрольний час будь-якого з етапів, він знімається з
змагань.
3. Контрольний час на подолання всіх етапів - 1 година 40 хвилин.
ВАЖЛИВО! Контрольний час може бути змінений організаторами у день старту у
зв’язку з погодними умовами (дощ, вітер, аномальна спека та інше).

12. Програма змагань
07.07.2017 р.:
17:00 - 20:00 - видача стартових пакетів (вул. Героїв Праці 2-А, "АкваЖур", біля
транзитної зони)
08.07.2017 р.:
7:00 – відкриття транзитної зони
6:30 - 7:30 – видача стартових пакетів учасникам, що приїхали з інших населених пунктів
(вул. Героїв Праці, 2а, "Акважур", біля транзитної зони)
7:45 – закриття транзитної зони, підготовка до старту
8:00 – Start Iron Way Kharkiv Man Sprint
10:00 – нагородження.
13. Загальні правила
1. Починаючи з моменту постановки велосипедів в транзит, тільки учасники, волонтери
та організатори мають право знаходитись в межах транзитної зони. Тренерам, родичам та
глядачам заборонено знаходитись у транзитній зоні.
2. Напрям руху всередині транзитної зони строго визначений. Під час руху необхідно
керуватися схемою транзиту, нарисованими позначками та вказівками волонтерів.
3. Вхід та вихід з транзиту чітко визначені. Забороняється входити/виходити з транзитної
зони в будь-якому місці, окрім зон вхід та вихід.
4. Учасники повинні самостійно діставати та класти свої речі у транзитні мішки.
5. Переодягатися учасникам необхідно тільки у спеціально відведених для цього місцях.
Повне оголення заборонено.
6. Велосипедні туфлі можуть бути або пристебнуті до педалей велосипеда, або
знаходитися у транзитному мішку.
7. Учасники повинні самостійно знайти свій велосипед у транзитній зоні та зняти його з
вело стійки.
8. Рух на велосипеді у межах транзитної зони заборонено, учасники можуть рухатися
тільки поряд з велосипедом. Сідати на велосипед можна тільки за межами транзитної зони. Це
місце позначено полосою на землі, поряд з якою знаходиться волонтер, який повідомляє про
закінчення транзитної зони.
9. У день старту учасник повинен особисто у визначений час: не пізніше ніж за 1 годину
до старту пройти маркування у стартовій зоні; не пізніше ніж за 1 годину до старту прибути в
транзитну зону та надати на техогляд свій велосипед та вело шолом.
10. Номер на велосипеді повинен бути розміщений на підсідельній трубі та його повинно
бути добре видно з обох сторін. Забороняється змінення розміру номеру чи його відсутність на
велосипеді.
11. Номер-наліпка учасника, якщо його видали під час реєстрації необхідно приклеїти до
передньої та бокових частин шолома.
12. Забороняється розміщення велосипеду у транзитній зоні без контролю технічного
стану велосипеда та шолома на вході у транзитну зону.
13. Категорично заборонено знаходитись на велоетапі та у транзитній зоні (під час
виїзду/в’їзду на/з велоетап) без шолому!
14. Кожному учаснику надається пронумероване місце у транзитній зоні. Якщо
велосипед буде знаходитись на невідповідному місці – він буде вилучений з транзитної зони
організаторами.
15. Вхід до транзитної зони зачиняється за 15 хвилин до старту.
16. Будь-який супровід учасника по трасі гонки чи допомога у недозволеному місці
карається негайною дискваліфікацією.
17. Участь у змаганнях в навушниках забороняється.
18. Шапочка для плавання, що видається у стартовому пакеті, є обов'язковою до носіння
під час запливу.
19. Організатори приймають остаточне рішення до 22:00 07.07.2018 року щодо
використання гідрокостюму під час плавального етапу.
20. Під час плавання забороняється долати дистанцію по берегу чи зрізати кути
розміченої дистанції.
21. Всі буйки необхідно обпливати по колу згідно схеми запливу.

22. Рух на велосипеді необхідно здійснювати у відповідності до Правил дорожнього руха
та з максимальною обережністю.
23. Рухатися на велосипеді необхідно по правій стороні дороги, щоб інші учасники мали
змогу здійснювати обгін.
24. Обгін учасників дозволено тільки з лівої сторони. Одразу по закінченню обгону,
велосипедист повинен повернутися на праву сторону дороги.
25. Категорично заборонено перетинати середню частину дороги, незалежно від
присутності на ній дорожньої розмітки.
26. Заборонено будь-який супровід чи лідирування учасника протягом бігового
етапу особою, що не являється учасником змагань, на велосипеді, будь-якому виді
транспорту чи бігом поряд.
27. Забороняється брати участь на велосипедах для роздільного старту (ТТ).
14. Штрафи
Учасник може бути попереджений чи дискваліфікований за:
1. Фальстарт.
2. Зрізання дистанції, не обпливання буйків та ін.
3. Невикористання плавальної шапочки (що видається у стартовому пакеті).
4. Використання заборонених засобів для плавання (ласти, нарукавники, печатки,
лопатки та ін.)
5. Навмисна грубість по відношенню до інших учасників, глядачів, волонтерів, суддів.
6. Знаходження в транзитній зоні на велосипеді.
7. Невиконання правил дорожнього руху.
8. Знаходження на вело чи біговому етапі з оголеним торсом.
9. Викидання сміття поза зоною пунктів харчування.
10. Проведення обгону справа.
11. Використання непогодженої з організаторами технічної допомоги
12. Використання забороненого обладнання.
13. Повне оголення.
14. Переодягання поза місцем для переодягання.
15. Ігнорування вимог суддів

Більш детальну інформацію можна отримати: kharkivevent@gmail.com
Це Положення є офіційним викликом на змагання.

