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Змагання проводяться відповідно до Правил спортивних змагань з 
фігурного катання на ковзанах, затверджених наказом Міністерства молоді та 
спорту України від 24.10.2018 № 4907, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 
України 15 листопада 2018 року за № 1299/32751. 

 
4. Учасники заходу 

 

У змаганнях беруть участь спортсмени, які є громадянами України, та 
особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах і 
мають дозвіл Міжнародної спілки ковзанярів виступати за національну збірну 
команду України. 

Питання щодо належності спортсменів до спортивних товариств та місць 
проживання визначається відповідно до затверджених списків груп закладів 
фізичної культури і спорту. 

 
Учасники всеукраїнських змагань юних фігуристів: 

Кваліфікація: не нижче 3 юнацького розряду. 
Вік учасників з одиночного катання: 

- старша     вікова    група  –  спортсмени,  яким   виповнилося  9  років  та   
 не  виповнилося 10 років на 01.07.2021 (01.07.2011 – 30.06.2012 р.н.); 

- середня    вікова    група  –  спортсмени,  яким   виповнилося   8  років та   
не  виповнилося   9 років на 01.07.2021 (01.07.2012 –  30.06.2013 р.н.); 

- молодша   вікова   група   –  спортсмени,  яким  не  виповнилося  8  років   
на 01.07.2021, та молодші (01.07.2013 р.н. та молодші). 

 
Учасники всеукраїнських змагань серед юнаків та дівчат: 
          Кваліфікація: не нижче  2 розряду 
 Вік учасників з одиночного катання: 

- старша  вікова   група  –   спортсмени,   яким    виповнилося   12   років   та 
не  виповнилося  13  років   на  01.07.2021   (01.07.2008 – 30.06.2009 р.н.);    

- середня   вікова   група  –  спортсмени,  яким   виповнилося   11  років   та  
     не  виповнилося   12 років на 01.07.2021 (01.07.2009 – 30.06.2010 р.н.); 
- молодша   вікова   група   –   спортсмени,  яким  виповнилося 10 років  та   
     не  виповнилося   11   років    на    01.07.2021   (01.07.2010 – 30.06.2011     
    р.н.). 

 
         Вік учасників з танців на льоду та спортивних пар: 

- старша вікова група (Advance  Novice) – спортсмени, яким виповнилося  
          10  років  для  дівчат  та  юнаків,  та  не  виповнилося  15 років  для  дівчат     
          і 17 років для юнаків на 01.07.2021; 

- середня   вікова   група    (Intermediate  Novice)   –   спортсмени,   яким  
     не виповнилося 15 років на 01.07.2021; 
 

     - молодша вікова группа (Basic Novice) – спортсмени, яким не виповнилося     
         13 років на 01.07.2021. 

  
Змагання  серед   танцювальних   пар   проводяться   згідно   з    правилами 
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        7. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів 
 

Визначення переможців здійснюється відповідно до правил Міжнародної 
спілки ковзанярів із використанням комп'ютерної системи підрахунку 
результатів. 

Учасники етапів всеукраїнських змагань юних фігуристів та всеукраїнських 
змагань серед юнаків та дівчат, які вибороли 1-3 місця у кожному виді програми 
змагань, нагороджуються дипломами та медалями  відповідних ступенів. 

 
 
8. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення 

учасників  
 

Під час проведення змагань 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 фінансуються за 
рахунок  позабюджетних коштів. 

Витрати на харчування та проживання спортсменів, тренерів, представників 
команд, а також проїзд, добові в дорозі спортсменів, тренерів та представників 
команд здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 

Всі судді та оператори вводу даних зобов’язані подати до суддівської 
колегії проведення змагань довідку про присвоєння ідентифікаційного номера. 

 
 

9. Строки та порядок подання заявок на участь у заході 
 

Попередні заявки на участь у змаганнях подаються до Української федерації 
фігурного катання на ковзанах не пізніше ніж за 30 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  проведення змагань забороняється розглядати заявки, 
що не відповідають встановленій формі. 

 
                                      10. Інші умови 

 
До початку першого офіційного тренування представник команди або 

тренер подає судді з музичного супроводження високоякісний запис короткої та 
довільної програм для виступу спортсменів, що має бути записаний на 
компактному диску або флешці (окремо для кожної програми). Безпосередньо на 
диску або флешці  має бути зазначено прізвище/а та ім’я/імена спортсмена/пари, 
вид програми (коротка або довільна програма чи танець),  




