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Відкриті змагання
з фігурного катання на ковзанах

З метою популяризації та розвитку фігурного катання на ковзанах серед дітей

і дорослих 16-17 березня 2019  року в м Полтава відбудуться 

аматорськ і  змагання " " .            POLATAVA CUP spr ing 2019  .

Взяти участь запрошуються всі вікові групи від 4 до 60 років (і доросліші)

В и д и  п р о г р а м :  " О д и н о ч н е  к а т а н н я " ,  " В і л ь н а  п р о г р а м а " ,

"Танці на льоду", "Парне катання", "Артистик", "Дуети", "Групові танці".

Змагання відбудуться   в ТРЦ «Екватор»,на льодовій арені РЦ «Турбіна»

вул. Ковпака, 26, м. Полтава, Україна.                           а 
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                             ПОЛОЖЕННЯ
          про проведення відкритогих змагань Полтавської області
                        по фігурному катанню на ковзанах серед аматорів
                за спеціальною програмою Міжнародного союзу ковзанярів

1. Мета і завдання
- Популяризація та розвиток аматорського фігурного катання на ковзанах
  серед дітей і дорослих;
-оздоровлення і залучення до активного здорового способу життя широких
 верств населення;
-Залучення ЗМІ, громадськості та відповідних організацій до
  аматорського фігурного катання на ковзанах;
-інформування всіх, хто цікавиться фігурним катанням на ковзанах про
  можливості вчитися катанню на ковзанах в будь-якому віці і вдосконалюватися
  на будь-якому рівні;
-ознайомлення з вимогами міжнародного союзу ковзанярів до дорослого
 аматорського катання та інформування про можливості участі в
 змаганнях всіх бажаючих;
-Стимулювання діяльності різних клубів, які розвивають аматорське
 фігурне катання.
2. Керівництво змаганнями
Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює
організаційний комітет, до складу якого входять представники , торгово-розважа
льного центру «Екватор»
Безпосереднє керівництво змаганнями покладається на головну суддівську
Колегію.
Організаційний комітет має право перенести або скасувати змагання не
менше ніж за 10 днів до початку змагань.
3. Термін та місце проведення змагань
Змагання проводяться 16-17 березня 2019 року  в
ТРЦ «Екватор»,на льодовій Арені РЦ «Турбіна».
вул. Ковпака, 26, м. Полтава, Україна.
4. Умови проведення змагань суддівство і учасники
Змагання проводяться згідно з діючими в Україні правилами проведення
змагань з фігурного катання на ковзанах, спеціальними правилами
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міжнародного союзу ковзанярів щодо проведення змагань
серед дорослих і любителів і цим положенням.
До змагань допускаються всі бажающи згідно заявок від клубів і
федерації.
 Согластно правилам ISU суддівство проводиться з використанням комп'ютерної
системи підрахунку балів і відеоповтору. Бригада суддів полягає не менше ніж
з трьох (3) суддів, одного фахівця і трьох працівників комп'ютерної системи.

5. Програма змагань
Змагання проводяться з одиночного катання і танців на льоду:
а) одиночне катання: довільна програма та інтерпретаційні програма
б) спортивні танці: довільний танець
  Вимоги до рівня підготовки згідно з міжнародними вимогами дивись
на додатку до Положення. Організаторам змагань надається право
зменшувати кількість вікових груп і кількість рівнів підготовки.

6. Вікові групи учасників
У змаганнях можуть взяти участь любителі такого віку:
3-4 роки (клас 0)
5-6 років (клас 1)
7-8 років (клас 2)
9-11лет (клас 3)
12-14 років (клас 4)
15-18 років (клас 5)
19-25 років (клас 6)
26-36 років (клас 7)
36 і більше (клас 8)
У разі недостатньої кількості наданих заявок в окремих групах
деякі групи можуть бути об'єднані.

7. Музичний супровід
Під час реєстрації кожен учасник (пара)
надає високоякісний запис своєї програми на пошту vltava@i.ua
(В темі листа вказати Ф.І. учасника, категорію, місто.
Необхідно завжди мати флеш карту з копією програми.

8. Нагородження
Учасники змагань які зайняли 1-3 місце нагороджуються грамотами
(Дипломами) , пам'ятними медалями та кубками оргкомітету.

9. Нещасні випадки і юридична відповідальність
Організатори змагань не несуть відповідальність за будь-які пошкодження
або травми учасників змагань та офіційних осіб. за медичне
забезпечення відповідає каток "Турбіна" ТРЦ Екватор.

10.Фінансовий витрати
Фінансові витрати, пов'язані з проведенням змагань (обслуговування,
суддівство змагань, нагороди і пам'ятні подарунки учасникам, оренда льодової
арени) за рахунок благодійних стартових внесків. Фінансові витрати,
які пов'язані з участю спортсменів (проїзд, проживання, добові витрати)
за рахунок організацій, що відряджають учасників і офіційних осіб або за
рахунок фізичних осіб.
.

Благодійний стартовий внесок складе в категорії 
"Вeginners Elements", "Вeginners" 700 грн,  всі інші категорії 750 грн, 

участь у другому вигляді программи 600 грн, парні види 900 грн,
в категорії груповий танець 300 грн.


