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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Відкритого Чемпіонату
Чернівецької області з фігурного катання на ковзанах
«Bukovyna ICE Star 2020» 7-8 березня
льодова арена «Льодовий майданчик» м. Чернівці

1. Мета та завдання
- Популяризація та розвиток 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 фігурне катання.
2. Строки та місце проведення
Змагання проводяться з 7 по 8 березня 2020 року на ковзанці «Льодовий майданчик» за
адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, Головна 100А.
3. Програма змагань
Змагання проводяться з серед участникiв:
(група Б)
- одиночного катання
- групових танців
- категорія «Артистік»
Змагання еред аматорів (група Б) проводяться у категоріях не залежно від віку
учасника:
Beginners Elements
Новачки/ Beginners
Новачки +/ Intermediate
Пре-Бронза/ Pre-Bronze
Бронза/ Bronze
Срібло/ Silver
Золото/ Gold
Майстри/ Masters
Вікові категорії:
Група Beginners - 2016, 2015, 2014, 2013, 2012-2011, 2010 та старше

Группа В - категорiї 2013 i молодше, 2012-2011, 2010-2009, 2008-2007, 2006 та
старше
Вiкова група буде вiдкрита якщо в нiй буде заявлено не меньше 3-х спортсенiв. В iншому разi
спортсмени будуть прикрiплeнi в блищi вiковi категорiї.
4. Учасники змагань
У змаганнях приймають участь аматори міст України де є фігурне катання на ковзанах. Учні
ДЮСШ та СДЮШОР
Учасники змагань можуть прийняти участь в одній з груп:
1. група А Еліт-Майстри А та Еліт-Майстри В (Спортсмени які приймають участь в етапах та
кубках України в останніх двох сезонах) Згідно вимог Кубка України
2. група Б (Для фігуристів учнів шкіл, клубів, що спеціалізуються на вихованні спортсменів
аматорів які не приймали участь в етапах та кубках України останні два сезони)
5. Керівництво змаганнями
Загальне керівництво змаганнями здійснюється організаційним комітетом.
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.
6. Визначення переможців
Переможці та призери змагань визнаються згідно з міжнародними правилами.
7. Особливі умови
Змагання проводяться згідно вимогам міжнародної спілки ковзанярів з використанням
комп’ютерної системи підрахунку результатів та відеоповтора. Усі спортсмени зобов’язані надати
до головної суддівської колегії інформацію стосовно запланованого змісту своїх програм.
8.

Фінансові умови

Ковзанка «Льодовий майданчик» надає якісно підготовлений лід, забезпечує роботу радіовузла та
медичне обслуговування, надає приміщення для роботи суддівської колегії та секретаріату,
забезпечує спортсменів роздягальнями. Усі витрати, пов’язані з відрядженням спортсменів та
тренерів – за рахунок установ, що відряджають. Оплата обробки даних (інформаційнообчислювальні послуги), кубки, медалі, грамоти (дипломи)
– за рахунок стартових та
спонсорських внесків.
Реквізити для сплати стартового внеску:
Банк отримувача:
Приват Банк
МФО:
305299

Код ЄДРПОУ банку:
14360570
Рахунок:
516875 73934 38678
Мамедова Інна Степанівна.
У призначенні платежу обовязково вказати «Імя та Прізвище спортсмена та категорію у
якій виступає».
Копії (фото) квитанцій прохання вислати по viber за номером +380501757273. Повернення
стартового внеску не можливе. Після закриття регістрації заявки на участь у змаганнях не
приймаються.

9. Музичне супроводження
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.

10. Нагородження
Переможці та призери змагань нагороджуються грамотами (дипломами), пам’ятними медалями.
11.Надання заявок
Реєстрація учасників змагань:
Контактний тел.

+ 38 0501757273
bukovyna040692@gmail.com
Інна Мамедова

Останній термін надання заявок до 28 лютого 2020 року.
11. Нещасні випадки та юридична відповідальність
Організатори змагань не несуть ніякої відповідальності за нещасні випадки або травми які можуть
отримати учасники під час проведення змагань або тренувань.

