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o6.nacri
Bianpuroro{eruniouaryfninponerpoBcbKoi
rpo rpoBeAeHHr
r Qirypnoro KaraHHfl Ha KoB3aHax
1. lli.ni ra 3aBAaHHfl
Biarcpuruft Hernlnionar{uinponerpoBcrrcoi o6lacri s Sirypuoro KaraHHt
Ha KOB3aHaXnpOBOAflTbAfl,3MerOlO:

o rorryJrrprEsauii Ta po3BI4rKy SirypHoro

KaraHHt Ha KoB3aHax

B

lniuponerporcrrcifio6lacri;
o niAnuuleHH.rr
pinHi cnoprlrBHoi
rr,raficrepnocri
Sirypucriao6nacri;
.

cKnaAy
cnoprcrraeHin Ao
niAroroereHllx
Br,r{BJreHHf, uafi6inrur
{HinpouerpoBcbKoi o6nacri ;
o orliHxa po6oru rpeHepcbKo-BnKJraAarlbKoro
cKJIaAy,uiAseAeHHrni4cynxin
po6orrz;
HaBqa^[bHo-TpeHyBallHoi
o niAro'roBKlri ycuirunoro Bncryny croprcMeHin fHinporlerpoBcrxoi o6nacri
y BceyKpaiscrrux, rrai
Nuap oAHI'IXcnoprtlBHl4x3MaraHH.ux.
2 . C rp or cn r a n' r icqer poBeAeHHq3M ar aHb

Biaxpurufr r{eunioHar [HiuponerpoBcmoi o6nacri 23-26 xoBrHt 2018 poKy
3a aApecoro:M. ,{niupo, nyn. Ha6epexHa 3aeoActKa,53, "JltoAosa ApeHa".
3axoAy
3. OpraHisaqiq ra xepinHl{LITBorIpoBeAeHHflM
VnpanniuHr rvronoAi ra cnopry [ninpouerpoBcbKol o6nacri slificHloe
3axoAy 3a yr{acrlo [HinponerpoBcbKoro
3araJrbHerepinHuqrno npoBeAeHH.rrM
o6lacHoro eitAirenn.a Ynpaiucrr<oi Seaepaqii SirypHoro KaraHHt Ha KoB3aHax.
BernocepeAH€ npoBeAeHHfl 3MaraHb troKJIaAaerbct Ha Opraui:aqifrHI'Ifr
3MaraHb,cKJraAflKoro 3arBepA]Kyerbcfl
xotrirer [poBeAeHH.rr
[uiuponerpoBcbKzM
Ha KoB3aHax.
KaraHH.a
o6lacHun eillireHHxrrl Vxpaiucrxoi $eaepauii QirypHoro
In$opuauir [po cKnaA OpraHisaqifinoro xonairery [poBe.4eHHt 3MaraHb
HaAcrrJraerbcfl
Ao YnpaeniuH.rrMonoAira cuopry ,{uinponerpoBcbrcoio6nacri.
3MaraHbs SirypHoro KaraHHfl
3uarauHs fipoBoAflrncseiAuonilHo Ao npaBI4JI
ra raHuin Ha nboAy MiNuapo4Hoi CninxraKonsauapin.
Ha KoB3aHax

4. Учасники заходу
У змаганнях беруть участь спортсмени, які є членами збірних команд
областей.
Кваліфікація: не нижче ІII юн. розряду.
Вік учасників:
з одиночного наступні вікові групи: молодший вік –група «Б» - 01.07.0830.06.09; 01.07.09 та молодше, молодший вік група «А» - 01.07.0930.06.10; 01.07.10 та молодше, середній вік – 01.01.07-30.06.08; старший
вік – 01.07.05-30.06.07, по програмі КМС та парного катання.
Організації, що беруть участь у змаганнях: до змагань допускаються
спортсмени спортивних шкіл.
Примітка: У змаганнях мають право брати участь спортсмени молодші
за віком за попереднім дозволом Координаційного комітету проведення
змагань.
5. Характер заходу
Змагання особисті.
6. Програма проведення змагань
Відкритий Чемпіонат Дніпропетровської області:
1 день: приїзд учасників. Тренування. Жеребкування.
2 день: тренування. Змагання: одиночне катання: дівчата та юнаки 2010
р.н. та молодше, дівчата та юнаки юнаки 2009 р.н., пари – коротка
програма.
3 день: тренування. Змагання: юнаки та дівчата 2007-2008 р.н., дівчата
та юнаки 2005-2006 р.н., дівчата та юнаки 2004-2005 р.н. – коротка
програма, Дівчата та юнаки КМС – коротка програма, парне катання –
довільна програма.
4 день: дівчата та юнаки 2006-30.06.2007 р.н., дівчата та юнаки 20042005 р.н. – довільна програма, дівчата та юнаки КМС – довільна
програма.
Нагородження – одиночне та парне катання.
У програмі змагань можливі зміни.
7. Безпека та підготовка місць проведення заходу
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня
1998 року № 2025 "Про порядок підготовки спортивних споруд та інших
спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та
культурно-видовищних заходів" підготовка спортивних споруд покладається
на їх власників, контроль за підготовкою спортивних споруд та

забезпеченням безпеки при проведенні змагань здійснює робоча комісія, яка
утворена Дніпропетровською міською державною адміністрацією.
Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 (чотири) години до
початку змагань зобов’язаний подати акт про її готовність до
Організаційного комітету проведення змагань.
Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною
виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за
собою відповідальність, передбачену законодавством України.
8. Умови визначення першості та нагородження переможців та
призерів
Визначення переможців здійснюється відповідно до правил
Міжнародної Спілки Ковзанярів із використанням комп'ютерної системи
підрахунку результатів.
Учасники Відкритого чемпіонату Дніпропетровської області, що
вибороли 1-3 місця у кожному виді програми змагань, нагороджуються
кубками, дипломами та медалями відповідних ступенів.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати на харчування суддів, рефері, технічних спеціалістів,
контролерів та операторів вводу даних, які обслуговують змагання, а також
нагородна атрибутика фінансуються Управлінням молоді і спорту
Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Всі судді, технічні спеціалісти, контролери та оператори вводу даних
зобов’язані подати до Організаційного комітету проведення змагань довідку
про присвоєння ідентифікаційного номера.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході
Попередні заявки на участь у змаганнях подаються до Організаційного
комітету змагань не пізніше ніж за 20 діб до початку змагань за формою
(додаток 1).
Оригінали заявок на участь у змаганнях, оригінал та копію паспорта
громадянина України або свідоцтва про народження кожного спортсмена
надаються не пізніше, ніж за 1 добу до початку змагань.
Організаційний комітет проведення змагань не прийматиме заявки, що
не відповідають встановленій формі.
11. Інші умови (музичний супровід)
До початку першого офіційного тренування представник команди або
тренер подає судді з музичного супроводження високоякісний запис короткої
та довільної програм для виступу спортсменів, який має бути записаний на

компактному диску (окремо для кожної програми). Безпосередньо на диску
має бути зазначено прізвище/а та ім’я/імена спортсмена/пари, вид програми
(коротка або довільна програма чи танець), місто, організація до якої
належить спортсмен та тривалість музичного супроводу.
12. Протести
Відповідно до правил Міжнародної Спілки Ковзанярів протести щодо
результатів змагань, оцінювання спортсменів суддями, зайнятих місць – не
приймаються.
Протести можуть бути подані Рефері змагань виключно у випадку
помилки вводу абревіатури елементу (елементів) програми. Протест
подається тільки Директором спортивної школи або представником команди
у письмовому вигляді впродовж 30 хвилин після закінчення виду програми.
Організаційний комитет

