
ШАНОВНІ ДРУЗІ ! 

Запрошуємо Вас прийняти участь у 5 етапі Всеукраїнських змагань юних фігуристів, юнаків та 
дівчат, які відбудуться з 22 по 25 лютого 2022р. у м. ХАРКОВІ на спортивній арені КЗ МСДЮСШОР за 
адресою: м. Харків, пр. Петра Григоренка 2а. 

Змагання будуть проведено згідно Регламенту проведення Всеукраїнських змагань юних 
фігуристів та Всеукраїнських змагань серед юнаків і дівчат,  які затверджені Міністерством молоді і 
спорту у 2021 році, а також серед категорій КМС, спортсменів групи Б. 

Заявки, за встановленою формою, просимо присилати не пізніше 06 лютого 2022 року  на 
адресу: yuribalkov14031951@gmail.com  

Балков Юрiй Володимирович тел. (066)309-34-23 
 
КОЖЕН СПОРТСМЕН ПОВИНЕН ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ САМОСТИЙНО НА САЙТІ 
ФЕДЕРАЦІІ, ПРИКРЕПИВШИ ФОТО КВИТАНЦІЇ ПРО ОПЛАТУ ТА МУЗИЧНЕ 
СУПРОВОДЖЕННЯ (приклад: Сергій Пономарьов А 2008-09.mp3 ).  
БЕЗ ЦИХ ДАННИХ РЕЄСТРАЦІЯ НЕ МОЖЛИВА! 
На реєстрацію можливо зайти з цього посилання: https://forms.gle/vUhK9V2dkfCezqRQ6 
 
Благодійні внески необхідно перерахувати  до  5 лютого 2022р. за наступними 
реквізитами: 
 
Одержувач: ФОП БАРАНОВА Зінаїда Миколаївна 
Банк: ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ФТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
ЕГРПОУ: 2170020922 
IBAN: UA13351533 00000 26006052107985 
МФО банку: 351533 
Призначення платежу: Ім’я та прізвище спортсмена, вікова категорія. 
ПРИКЛАД: оплата внесків Сергій Пономарьов,  гр. А 2008-09 
 
Внесок для спортсменів з однією програмою – 1300,00грн 
Внесок для спортсменів з двома програмами   – 1600,00грн. 
Пізніша оплата внесків з 6 по 10 лютого відповідно 1700 та 2000 грн. 
Оплата внесків з 11 по 15 лютого 2000 та 2300 грн. 
 
Для сімей, у яких участь у змаганнях приймають 2, чи більше дітей, внесок на другого спортсмена і 
подальшого – 50%.  
Повернення внесків після опублікування розкладу змагань (15 лютого 2022р.) НЕ МОЖЛИВЕ з 
ніяких обставин! (хвороба, сімейні обставини та інше). Це пов’язано з договором про оренду льоду, 
оплату готелю, придбання подарунків та нагородної продукції. 
 
У випадку перенесення термінів змагань в зв'язку з пандемією COVID-19 кошти будуть повернені 
або перенесені на наступні змагання за бажанням платника. 
 
Тренеру необхідно мати запасні флешки на випадок непередбачених обставин.  
 


