
Bukovyna ICE Star 2020 

Шановні друзі,колеги,батьки!  

7-8  березня 2020 року Льодова арена "Льодовий майданчик" з нетерпінням очікує на 

учасників  змагань з фігурного катання на ковзанах Bukovyna ICE Star 2019 за адресою: 

м. Чернівці, вул.Головна 100А 

До участі запрошуються спортсмени наступних груп: 

група А - діючі спортсмени, члени федерацій (Технічні вимоги до програм згідно 

українських правил) 

група В - хобі-класи всіх вікових категорій 

група Beginners - початківці 

Змагання будуть проводитися за програмою одиночного катання серед жінок та 

чоловіків, спортивних танців на льоду, спортивних пар, в категорії "Артистик", в 

категорії "Шоу-група". 

Стартовий внесок складає: 

-Категорії: Новачок -800грн 

-Всі інші категорії : Новачок+, Пре-Бронза, Бронза, Срібло, Золото, Майстри -900грн, 

Дві програми коротка та довільна 1200грн 

-Парні види -950грн 

- Груповий танок -350грн з учасника 

Для сімей в яких приймае участь двоє та більше дітей, стартовий внесок за одну 

дитину складає-850грн,за другу та наступну -50%. 

Реквізити для сплати стартового внеску:  

Банк отримувача:                          Приват Банк 

МФО:                                                305299 

Код ЄДРПОУ банку:                      14360570 

Рахунок:                                   516875 73934 38678  

IBAN:                                 UA133005299000002620077990395 

Рахунок:                                 26200770990395 

РНУКПН:                                3452309803 

Мамедова Інна Степанівна.        

У призначенні платежу обовязково вказати «Імя та Прізвище спортсмена та 

категорію у якій виступає».   



Копії (фото) квитанцій обовязково вислати по viber за номером 

+380501757273 Мамедова Інна Степанівна.  

Примітка: Організаційний комітет планує запросити іноземних спеціалістів та 

контролера також суддів МСК для обслуговування змагань 

Повернення внесків після опублікування розкладу змагань НЕ МОЖЛИВЕ 

З усіма питаннями звертатися до організаторів. Тел. +380501757273 

Організаційний комітет має право перенести або скасувати змагання не 

менше ніж за 10 днів до початку змагань. 

До закриття реєстрації усі спортсмени надають до організаційного комітету записи 

музичного супроводження на e-mail –bukovyna040692@gmail.com.  

 Музичне супроводження повинно бути записано у форматі МР3. Учасники повинні мати 

при собі флешку з записом mp3. А також перевірити правильність та наявність 

музичного супроводження в радіовузлі. 

Заявки встановленого зразка приймаються до 28.02.2020 на  email: 

bukovyna040692@gmail.com 

Додаткова інформація за телефоном: +38(050)175-72-73 Мамедова Інна 


