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РЕГЛАМЕНТ
про проведення Відкритого Чемпіонату
Чернівецької області з фігурного катання на ковзанах
1. Цілі та завдання.
Відкритий Чемпіонат Чернівецької області з фігурного катання на ковзанах серед юнаків
проводяться з ціллю розвитку та популярізації фігурного катання на ковзанах, масового залучення
дітей та дорослих до систематичних занять фізичною культурою та спортом, підвищення
спортивної майстерності юних фігуристів, виявлення найсильніших спортсменів, обміну досвідом
роботи між тренерським складом
2. Строки і місце проведення
Змагання відбудуться 24-25 березня 2017р. на базі Льодової арени “Льдовий майданчик” за
адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Гузар, 1 . Розмір льодового поля 40х20 м.
3. Організація та керівництво проведенням змагань
Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань бере на себе Всеукраїнська Ліга
фігурного катання, управління фізичної культури та спорту Чернівецької ОДА, Льодової арени
“Льдовий майданчик”. Безпосередньо організацію та проведення змагань бере на себе
організаційний комітет змагань. Голова організаційного комітету — Цимбал Т.І, головний секретар
змагань — Магдалюк В.Б., члени організаційного комітету — Грінчук Інна.
4. Участники змагань
Змагання будуть проводитись згідно до діючих правил Міжнародної спілки ковзанярів на
даний сезон у наступних категоріях группи А (діючих спортсменів, членів федерації) та групи В
(хоббі-клас):
Категорії групи A:
Одиночне катання
- Junior
- Advanced Novice
- Basic Novice A
- Basic Novice B
- Cubs
- Chicks
- Pre-Chicks
Спортивні танці на льоду
- Junior, NON-ISU Junior
- Advanced Novice
- Basic Novice, NON-ISU Basic Novice
Спортивні пари
- Junior
- Advanced Novice
Категорії горупи В:

Одиночне катання
- Beginners
- Pre-bronze
- Bronze
- Silver
- Gold
- Masters
Кількість участників у кожній категорії визначається за рішенням організаторів змагань.
Організатори залишають за собою право об*єднати вікові категорії, якщо в категорії менше
трьох участників.
5. Характер змагань
Відкритий Чемпіонат Чернівецької області з фігурного катання на ковзанах серед юнаків є
індивідуальними. Командний залік не проводиться.
6. Програма проведення змагань
Змагання будуть проводитись згідно до дуючих правил Міжнародної спілки ковзанярів,
діючого законодавства України та цього положення.
Згідно до правил ISU буде застосоване суддівство з використанням компьютерної системи
підрахунку балів та відеоповтору. Бригада суддів має складатися не менше ніж з трьох суддів,
одного технічного спеціаліста та одного технічного секретаря, трьоз спеціалістів компьютерної
системи. В програмі загальний результат згідно правил складається з двох оцінок: технічного
результату і компонентів програми.
На мандатній комісії представники команд або спортсменів повинні надати музичне
супроводження. Вимоги до музичного супроводження: повинно бути єдиним записом з гарним
звучанням на СD; повинно бути готове до включення; на диску повинно бути вказане прізвище та
ім*я спортсмена, вид програми, рівень. При собі необхідно мати другий екземпляр запису.
Реєстрація участників змагань буде проходити на мандатній комісії.
Жеребкування пройде за електронною системою нової системи суддівства ISU в
присутності представників команд без участі спортсменів.
Участникам змагань будуть надані безкоштовні передстартові тренування на льоду.
Під час проведення змагань буде проводитись фото- та відеоз*ьомка. Фото- та
відеоматеріали можливо замовити в організацайному комітеті.
Оргкомітет залишає за собою право публікувати фото- та відеоматеріали на тематичних
сайтах, в ЗМІ та у вигляді звітів, а також з ціллю популярізації фігурного катання на ковзанах.
7. Безпека та підготовка проведення
Організатори не несуть відповідальності за травми фігуристів та офіційних осіб. Умовою
прийняття заявок на змагання є згода всіх участників та їх офіційних представників прийняти на
себе всю відповідальність за можливий ризик, пов*язаний зі шкодою здоров*ю або пошкодження
особистих речей участників в період проведення змагань. До участі допускаюся спортсмени, які до
заявки додали копію договору страхування від нещасних випадків.
Перша медична допомога надається медичними працівниками Льодової арени.
8. Умови проведення змагань, умови нагородження переможців та участників
Підведення ітогових результатів проводиться окремо у кожному віковому класі у кожному
розділі змагань.
Переможець визначається за найбільшою кількістю балів. При рівній кількості балів
загального рузультату виграє той, у кого є більша сума за компоненти програми.
Всі учасники змагань нагороджуються пам*ятними подарунками та дипломами за участь.
Переможці та призери нагороджуються кубками, медалями, дипломами, пам*ятними
подарунками.

9. Умови фінансування заходу та участників
Фінансові витрати, пов*язані з проведенням змагань (обслуговування, суддівство змагань,
нагороди та пам*ятні подарунки учасникам, оренда льодової площадки) за рахунок благодійних
стартових внесків.
Благодійний стартовий внесок складає:
 категорія Beginners - 500 грн
 всі інши категоріїї - 550 грн
 участь в другому виді програми - 500 грн
 спортивні пари, спортивні танці, дуети - 650 грн
 груповий танок 250 грн.
Реквізити для сплати благодійного стартового внеску:
Банк-отримувач: АО «Укрсиббанк»
МФО: 351005
ОКПО: 2747510486
р\рах. 26256009073007
Призначенні платежу: Цымбал Т.І., оплата стартового внеску за ФІ спортсмена
Фінансові витрати, які пов*язані з участю спортсменів (проїзд, проживання, добові витрати)
за рахунок організацій, які командирують участників та офіційних осіб або за рахунок фізичних
осіб.
10. Строки подання заявок
Заявки встановленої форми приймаються до 04.03.2017р. на електронну адресу:
icesymphony2015@gmail.com. В заявці необхідно вказати зворотній номер для зв*язку.
На мандатну комісію надаються наступні документи: оригінал іменної завки встановленого
зразка, яка завірена лікарем, паспорт чи свідотство про народження, поліс страхування від
нещастних випадків. Представники команд несуть персональну відповідальність за справжність
документів та надану інформацію.
Довідки за телефонами: +38063-529-59-65 Цимбал Тамара, +38099-980-19-92 Магдалюк Вікторія

