
 
   

Головний комітет  клубу 

аматорів з фігурного катання   

в м.Київ та  Київскій області                                                         

 

«____»  вересня  2017 року 

.     

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про проведення відкритих змагань  

з фігурного катання на ковзанах,  льодова арена  «Льодограй» м. Богуслав 

   

 

1. Мета та завдання 

 

Змагання проводяться з метою популяризації фігурного катання на ковзанах, спортивного 

удосконалення спортсменів та перегляду резерву перспективних спортсменів. 

 

2. Строки та місце проведення 

 

Змагання проводяться з  21  по 22  жовтня  2017 року на штучній ковзанці «Льодограй» за 

адресою:  Київська обл., м. Богуслав,  вул. Польова, 47. Розмір льодової ковзанки 60х30м. 

 

3. Програма змагань 

 

Змагання проводяться з серед аматорів та спортсменів: 

 - одиночного катання 

 -танцювальних пар 

 - спортивних пар 

 - групових танців  

 - категорія «Артистік»  

 -Еліт-Майстри ( спортсмени що приймають участь в етапах та кубках України) 

 ( див. додаток1) 

 

 Змагання cеред аматорів проводяться у категоріях не залежно від віку учасника:  

Новачки  

Новачки +  

Пре-Бронза  

Бронза  

Срібло  

Золото  

Майстри  

                      Еліт-Майстри  

 

Вікові категорії:  

3-4 роки (клас 0)  

5-6 роки (клас 1)  

7-8 рокiв (клас 2)  

9-11 рокiв (клас 3)  

12-14 рокiв (клас 4)  

15-18 рокiв (клас 5)  

19-25 рокiв (клас 6)  

26-36 років (клас 7)  

36 та більше (клас 8)  

Як що в окремих категоріях буде недостатня кількість учасників організатори змагань 

залишають за собою право об’єднати окремі вікові групи. 

 



 

4. Учасники змагань 

 

У змаганнях приймають участь аматори  міст України де є фігурне катання на ковзанах, головна 

суддівська колегія. Учні ДЮСШ та СДЮШОР  можуть прийняти участь у змаганнях у категорії 

«Еліт-Майстри». 

Учасники змагань можуть прийняти участь в одній з груп: 

1. Спорт ( Для учнів СДЮШОР що приймають участь в етапах кубка України) 

2. Аматори (Любителі) (Для фігуристів учнів шкіл, клубів, що спеціалізуються на вихованні 

спортсменів аматорів) 

 

5. Керівництво змаганнями 

 

Загальне керівництво змаганнями здійснюється організаційним комітетом. 

 

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.  

 

8. Фінансові умови 

 

Ковзанка «Льодограй» 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 (інформаційно-обчислювальні послуги), 

кубки, медалі, грамоти (дипломи)  – за рахунок  спонсорських внесків. 

 

Стартовий внесок складае: 

 -Категорії: Новачок та Новачок+ 500грн  

-Всі інші категорії 550грн 

 -Спортивні парі; Танці; Дуети; Участь з двома програмами 700грн 

 - Груповий танок 250грн  

Реквізити для сплати стартового внеску: Приват Банк 4731 2171 1393 8268 Куровский Юрій 

 

9. Музичне супроводження 

 

До початку змагань усі спортсмени надають до організаційного комітету записи музичного 

супроводження на e-mail - afs-music@ukr.net 
 Музичне супроводження повинно бути записано у форматі МР3. Учасники повинні мати при 

собі запасний диск або флешку. А також перевірити правильність та наявність музічного 

супроводження в радіовузлі. 

 

 

10. Нагородження 

 

Переможці та призери змагань нагороджуються грамотами (дипломами), пам’ятними медалями.   

Нагородження відбудеться згідно розкладу у спеціально відведеному місці. 

 

 

 

                                                

 

11. Надання  заявок 

mailto:afs-music@ukr.net


 

Регістрація учасників змагань:                   https://www.afs.kiev.ua/ru/register  

Контактний тел. + 38 066 417 47 60  

afs_kiev@ukr.net                                                                                      Юрій Куровський  

                                                                                                                  Oльга Хрома  

                                                                                                                  Маргарита Гема 

                                                                                                                  Андрій Ковалевський 

Останній термін надання заявок до 8 жовтня 201 7 року. 

 
12. 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. 

https://www.afs.kiev.ua/ru/register

