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^РЕЕЛАМЕНТ
про проведення чемпіонату України серед юнаків та дівчат старшої
вікової групи і чемпіонату України з фігурного катання на ковзанах
1. Мета та завдання
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат старшої вікової групи і
чемпіонат України з фігурного катання на ковзанах проводяться з метою:
популяризації та розвитку фігурного катання на ковзанах в Україні;
підвищення рівня спортивної майстерності українських фігуристів;
виявлення
найбільш
підготовлених
спортсменів
до
складу
національної збірної команди основного складу та різних вікових груп;
оцінки роботи тренерсько-викладацького складу, підведення підсумків
навчально-тренувальної роботи;
підготовки і успішного виступу спортсменів України у міжнародних
спортивних змаганнях;
формування складу для участі у зимовому Європейському юнацькому
олімпійському фестивалі.
2. Строки та місце проведення змагань
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат старшої вікової групи
1 1 - 1 4 листопада 2020 р. м. Одеса, "Палац Спорту" (Спеціалізована
дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з фігурного катання на
ковзанах "Крижинка").
Чемпіонат України
1 5 -1 8 грудня 2020 р.

м. Київ, вул. Міста Шалетт, 6, "Льодова Арена".

3. Організація та керівництво проведенням заходу
Міністерство молоді та спорту України здійснює загальне керівництво
проведенням заходу за участю Української Федерації фігурного катання на
ковзанах (далі - УФФК).
Безпосереднє проведення змагань покладається на структурні підрозділи з
фізичної культури та спорту Київської міської держадміністрації, Одеської
обласної держадміністрації та суддівську колегію проведення змагань, склад
якої затверджується Мінмолодьспортом за поданням Української федерації
фігурного катання на ковзанах.
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Змагання проводяться відповідно до правил спортивних змагань з
фігурного катання на ковзанах, затверджених наказом Мінмолодьспорту від
24.10.2018 № 4907, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2018 року № 1299/32751.

4. Учасники заходу
У змаганнях беруть участь спортсмени-члени УФФК, які є громадянами
України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних
підставах і мають дозвіл Міжнародної Спілки Ковзанярів (далі - МСК)
виступати за національну збірну команду України.
Усі питання з належності спортсменів національної збірної команди до
спортивних
товариств
та
адміністративно-територіальних
одиниць
вирішуються виключно на підставі затвердженого складу національної збірної
команди України.
Питання належності інших спортсменів до спортивних товариств та
адміністративно-територіальних одиниць, визначається відповідно до
затверджених списків груп закладів фізичної культури і спорту.
Учасники чемпіонату України серед юнаків та дівчат старшої вікової групи:
До змагань допускаються збірні команди областей та м. Києва, спортсмени
закладів фізичної культури і спорту.
Кваліфікація: II розряд.
Вік учасників:
а) з одиночного катання: юнаки та дівчата, яким виповнилося 12 років, але
не виповнилося 16 років на 01.07.2020р.
б) з парного катання та танців на льоду- спортсмени:
дівчата, яким виповнилося 12 років, але не виповнилося 16 років на
01.07.2020р.
юнаки, яким виповнилося 13 років, але не виповнилося 18 років на
01.07.2020р.
У змаганнях серед дівчат за результатами короткої програми до довільної
програми допускається 18 учасниць.
Змагання чемпіонату України серед юнаків та дівчат старшої вікової групи
проводяться згідно спеціальних правил МСК ( Коммюніке 2313, 2328) та
технічних вимог для юніорів та юніорок.
Учасники чемпіонату України:
До змагань допускаються члени національної збірної команди України та
спортсмени від областей, м. Києва, закладів фізичної культури і спорту.
Кваліфікація: кандидати в майстри спорту України.
Вік учасників: спортсмени, яким виповнилось 14 років до 01 липня
2020 року та старші.
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У змаганнях чемпіонату України та чемпіонату України серед юнаків та
дівчат старшої вікової групи мають право брати участь спортсмени
молодші за віком за попереднім дозволом Головного судді.
Змагання чемпіонату України проводяться за програмою дорослих, згідно
спеціальних правил МСК та технічних вимог МСК.

5. Характер з аход ів
Змагання особисті.
6. Програма проведення змагань
Чемпіонат України серед юнаків та дівчат старшої вікової групи
11 листопада: тренування. Жеребкування. Відкриття змагань. Змагання:
танці на льоду -ритмічний танець.
12 листопада: тренування. Змагання: парне катання - коротка програма.
Танці на льоду - довільний танець. Нагородження - танці на льоду.
13 листопада: тренування. Змагання: одиночне катання (юнаки) коротка програма, одиночне катання (дівчата) - коротка програма.
Парне катання - довільна програма. Нагородження - парне катання.
14 листопада: тренування. Змагання: одиночне катання (юнаки) довільна програма, одиночне катання (дівчата) - довільна програма.
Нагородження - одиночне катання (юнаки, дівчата).
Урочисте закриття змагань.
У програмі змагань можливі зміни.
Чемпіонат України
15 грудня: приїзд учасників. Офіційні тренування. Відкриття змагань та
жеребкування стартових номерів.
16 грудня: тренування. Змагання: танці на льоду - ритмічний танець.
Жінки - коротка програма. Пари - коротка програма.
17 грудня: чоловіки - коротка програма. Жінки - довільна програма.
Пари - довільна програма.
18 грудня: танці - довільний танець. Чоловіки - довільна програма.
Нагородження переможців. Урочисте закриття змагань.
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 культурновидовищних заходів" підготовка спортивних споруд покладається на їх
власників, контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням
безпеки при проведенні змагань здійснює робоча комісія, яка утворена
З

відповідними структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту
Одеської обласної та Київської міської держадміністрацій.
Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 (чотири) години до початку
змагань зобов’язаний подати акт про її готовність до суддівської колегії по
проведенню 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 з використанням комп'ютерної
системи підрахунку результатів.
Учасники чемпіонату України серед юнаків та дівчат старшої вікової
групи та чемпіонату України, що вибороли 1-3 місця у кожному виді програми
змагань, нагороджуються дипломами та медалями Мінмолодьспорту
відповідних ступенів.

9.
Умови фінансування заходу та матеріального забезпечен
учасників чемпіонату України серед юнаків та дівчат старшої вікової групи
і чемпіонату України
Витрати на відрядження (проїзд, добові в дорозі, харчування і проживання)
суддів та операторів вводу даних, які обслуговують змагання, послуги з
надання льодової арени, інформаційно-обчислювальні послуги (введення та
обробка даних), послуги “Швидкої допомоги”, придбання канцелярських
товарів, паперу та нагородної атрибутики, здійснюються за рахунок
Мінмолодьспорту.
При проведенні чемпіонату України серед юнаків та дівчат старшої вікової
групи з фігурного катання на ковзанах витрати на харчування та проживання
спортсменів, тренерів, представників команд, а також проїзд, добові в дорозі
спортсменів, тренерів та представників команд здійснюється за рахунок
організації, яка відряджає.
При проведенні чемпіонату України з фігурного катання на ковзанах:
витрати на харчування та проживання спортсменів, тренерів, представників
команд, а також проїзд, добові в дорозі спортсменів, тренерів та представників
команд здійснюється за рахунок організації, яка відряджає.
Всі судді та оператори вводу даних зобов’язані подати до суддівської
колегії проведення змагань довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.
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10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході
Попередні заявки на участь у змаганнях подаються до Мінмолодьспорту та
УФФК не пізніше ніж за ЗО діб до початку змагань.
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.
Суддівській колегії по проведенню змагань забороняється розглядати
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/танцю 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.
Жеребкування стартових номерів для короткої програми/ритмічного танцю
проводиться не пізніше ніж за два дні до початку першого дня змагань за
електронную системою. Стартові номери для довільної програми /довільного
танцю будуть призначені в зворотньому порядку, згідно результатів короткої
програми/ритмічного танцю.
Запланований зміст програм (Content) надсилається в електроному виді
до суддівської колегії змагань не пізніше ніж за 15 днів до початку першого дня
змагань. Запланований зміст програм має бути надруковано за спеціальною
формую та з використанням абревіатури елементів програм, згідно
з вимогами МСК.

Директор департаменту
олімпійського спорту
<

Начальник відділу зимових
олімпійських видів спорту

Даніль АМІРХАНОВ

ПОГОДЖЕНО
Президент Української
федерації фігурного катання
на ковзанах
Михайло МАКАРОВ
2020 р.
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