Бронза/ Bronze
Срібло/ Silver
Золото/ Gold
Майстри/ Masters
Вікові категорії:
клас 0) 2015 р.н. та молодші
клас 1) 2013-2014 р.н.
клас 2) 2011-2012 р.н.
клас 3) 2009-2010 р.н.
клас 4) 2007-2008 р.н.
клас 5) 2005-2006 р.н.
клас 6) 2001-2004 р.н.
Учасники категорії Новачки діляться по рокам народження 2015-2010 р.н.
Якщо в окремих категоріях буде недостатня кількість учасників, організатори змагань
залишають за собою право об’єднати окремі вікові групи.
У змаганнях приймають участь аматори та спортсмени міст України, де є фігурне
катання на ковзанах. Учні ДЮСШ та СДЮШОР можуть прийняти участь у змаганнях
категорії спорт для виконання розрядів які відбудуться 25-26 вересня 2019 року в м.Херсон.
Змагання проводяться згідно з вимогам міжнародної спілки ковзанярів з
використанням комп’ютерної системи підрахунку результатів та відео-повтору.
7. Визначення переможців та нагородження
Переможці та призери змагань визначаються окремо за кожним роком народження
для молодшої, середньої і старшої вікової категорії та нагороджуються кубками, медалями,
дипломами та пам’ятними подарунками організаторів змагань.
8. Музичне супроводження
До початку змагань усі спортсмени надають до радіоапаратної записи музичного
супроводження своїх програм (СD або флешку). Музичне супроводження може бути
записане у форматі МР3. Учасники повинні мати запасний диск або флешку.
9. Фінансові умови
Дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів спорту надає якісно підготований
лід комплексу «Фаворит-Арена», забезпечує роботу радіовузла, 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 комп’ютерних (інформаційно-обчислювальних) послуг, проїзду,
мешкання та харчування (добових) запрошених суддів, спеціалістів та працівників
комп’ютерної бригади – за рахунок спонсорів.
10. Медичне забезпечення
Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні працівники.
Присутність лікаря із спортивної медицини обов’язкова на змаганнях всіх рівнів.
Лікар змагань входить до суддівської колегії на правах заступника головного судді.
Всі його рішення в межах компетентності обов’язкові для учасників, суддів, організаторів
змагань.
11. Підготовка спортивних споруд
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 забезпечення безпеки проведення

змагань здійснює комісія, до складу якої входять головний суддя змагань та лікар змагань.
Вболівальники під час проведення змагань несуть за себе персональну
відповідальність за здоров’я та життя.
12. Надання заявок
Заявки встановленої форми приймаються на електронну адресу.
У заявці необхідно вказати зворотний номер для зв'язку. До заявки необхідно додати копію
банківської квитанції про оплату стартового внеску.
На мандатну комісію надаються наступні документи: оригінал іменної заявки
встановленого зразка, медична довідка (для діючих спортсменів), паспорт або свідоцтво про
народження, поліс страхування від нещасного випадку.
Представники команд несуть персональну відповідальність за достовірність
документів і надану інформацію.
Заявки, оформлені належним чином, подаються на електронну адресу:
tanushka_n@yahoo.com
Контактні телефони 0954680204, 0973096043 – Тетяна Юріївна
Останній термін надання попередніх заявок до 15 вересня 2019р.
Оргкомітет

Дане положення є офіційним викликом на змагання.

«ПОГОДЖЕНО»
Директор дитячо-юнацької
спортивної школи
із зимових видів спорту
Філліпов М.Ю.
__________________2019р.
_______________2019р.

«ПОГОДЖЕНО»
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Начальник управління
Громадська організація
з питань фізичної культури
«Херсонська федерація
та спорту Херсонської обласної
фігурного катання
державної адміністрації
на ковзанах»
Кан Ю.Б.
Кірсанова Л.О.
_______________2019р.

РЕГЛАМЕНТ
про проведення відкритого чемпіонату Херсонської області
з фігурного катання на ковзанах серед юних фігуристів
25-26 вересня 2019 року
1. Мета та завдання
Змагання проводяться з метою популяризації фігурного катання на ковзанах, спортивного
удосконалення спортсменів та відбору перспективних спортсменів.
2. Організатори змагань
ГО «Херсонська федерація фігурного катання на ковзанах». Погоджено з управлінням з
питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної державної адміністрації та дитячоюнацькою спортивною школою із зимових видів спорту за підтримки Херсонського обласного
відділення Національного олімпійського комітету України .
.
3. Керівництво змаганнями
Загальне керівництво змаганнями здійснює ГО «Херсонська федерація фігурного катання на
ковзанах». Безпосереднє керівництво здійснюється головним суддею змагань, який призначається
ГО «Федерація фігурного катання на ковзанах». Відповідальність за проведення змагань несе
організатор змагань.
4. Терміни та місце проведення
Змагання проводяться з 25-26 вересня 2019 року на базі льодового комплексу «ФАВОРИТАРЕНА» за адресою: м. Херсон, вул. 49 Херсонської Гвардійської дивізії, 26.
5. Учасники змагань
Змагання проводяться серед юнаків та дівчат в особистому заліку.
Змагання проводяться серед учнів ДЮСШ та СДЮШОР які приймали участь в етапах та
кубках України в останніх сезонах.
Персональний допуск спортсменів здійснюється ГО «Херсонською федерацію фігурного
катання на ковзанах».
6. Програма змагань
Змагання проводяться з одиночного катання серед юнаків та дівчат за спецпрограмою
(юнаки та дівчата) категорія А: старша вікова група (вік учасників з 01.07.2006 по 30.06.2008 р.н.),
середня вікова група (вік учасників з 01.01.2008 по 31.07.2009 р.н.), молодша вікова група за
спеціальними правилами (вік учасників з 01.07.2009 по 30.06.10 р.н.), друга молодша група (вік
учасників з 01.07.2010 по 30.06.11 р.н.), третя молодша група (вік учасників з 01.07.2011 та молодші),
категорія Б: молодша вікова група за спеціальними правилами (вік учасників з 01.07.2009 по 30.06.10
р.н.), друга молодша група (вік учасників з 01.07.2010 та молодші), КМС згідно вимогам ISU (вік
учасників згідно вимогам ISU).
Змагання проводиться згідно з умовами положення про проведення Всеукраїнських змагань
юних фігуристів, а також згідно з вимогами міжнародної спілки ковзанярів (ISU).
Змагання проводяться згідно з вимогам міжнародної спілки ковзанярів з використанням
комп’ютерної системи підрахунку результатів та відео-повтору
7. Визначення переможців та нагородження
Переможці та призери змагань визначаються окремо за кожним роком народження для
молодшої, середньої і старшої вікової категорії та нагороджуються кубками, медалями, дипломами та

пам’ятними подарунками організаторів змагань.
8. Музичне супроводження
До початку змагань усі спортсмени надають до радіоапаратної записи музичного
супроводження своїх програм (СD або флешку). Музичне супроводження може бути записане у
форматі МР3. Учасники повинні мати запасний диск або флешку.
9. Фінансові умови
Дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів спорту надає якісно підготований лід
комплексу «Фаворит-Арена», забезпечує роботу радіовузла, 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 комп’ютерних (інформаційно-обчислювальних) послуг, проїзду, мешкання та
харчування (добових) запрошених суддів, спеціалістів та працівників комп’ютерної бригади – за
рахунок спонсорів.
10. Медичне забезпечення
Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні працівники.
Присутність лікаря із спортивної медицини обов’язкова на змаганнях всіх рівнів.
Лікар змагань входить до суддівської колегії на правах заступника головного судді. Всі його
рішення в межах компетентності обов’язкові для учасників, суддів, організаторів змагань.
11. Підготовка спортивних споруд
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 забезпечення безпеки проведення змагань
здійснює комісія, до складу якої входять головний суддя змагань та лікар змагань.
Вболівальники під час проведення змагань несуть за себе персональну
відповідальність за здоров’я та життя.
12. Надання заявок
Заявки встановленої форми приймаються на електронну адресу.
У заявці необхідно вказати зворотний номер для зв'язку. До заявки необхідно додати копію
банківської квитанції про оплату стартового внеску.
На мандатну комісію надаються наступні документи: оригінал іменної заявки встановленого
зразка, медична довідка (для діючих спортсменів), паспорт або свідоцтво про народження, поліс
страхування від нещасного випадку.
Представники команд несуть персональну відповідальність за достовірність документів і
надану інформацію.
Заявки, оформлені належним чином, подаються на електронну адресу:
tanushka_n@yahoo.com
Контактні телефони 0954680204, 0973096043 – Тетяна Юріївна
Останній термін надання попередніх заявок до 15 вересня 2019р.
Оргкомітет

Дане положення є офіційним викликом на змагання.

