
Міністерство молоді та спорту України 

Управління молоді та спорту Закарпатської ОДА 

Закарпатський обласний осередок ВГО ВФТС 

Клуб спортивного танцю “Грація” м. Ужгород 

 

ЗАПРОШУЄ на 

Всеукраїнські змагання з танцювального спорту  

 «Кубок Грації – 2021» 
Кубок України 10 танців 

 

Дата проведення: 7 березня 2021 року 

Місце проведення: Спортивний комплекс "ZINEDINE" Ужгородський р-н, с. Баранинці, вул. Садова, 39. 
 

 9.00 

Соло Дебют W, C 

Соло Дебют Ювенали 1  W, C 

Соло Дебют Ювенали 2 W, C 

 9.20 

Соло Школа  W, C, J 

Соло Школа Ювенали 1  W, C, J 

Соло Школа Ювенали 2 W, C, J 

Соло Школа Юніори 1 W, C, J 

 10.00 

Соло початківці Ювенали 1 W,Q,C,J 

Соло початківці Ювенали 2 W,Q,C,J 

Соло початківці Юніори 1 W,Q,C,J 

 10.30 

Дебют Діти W, C 

Дебют Ювенали 1  W, C 

Дебют Ювенали 2  W, C 

Дебют Юніори 1 W, C 

 11.00 

Школа Діти W, C, J 

Школа Ювенали 1 W, C, J 

Школа Ювенали 2 W, C, J 

Школа Юніори 1 W, C, J 
 

 

 11.40 

Ювенали 1 початківці  W, Q, Ch, J 

Ювенали 2 початківці  W, Q, Ch, J 

Юніори 1 початківці  W, Q, Ch, J 

Юніори 2 початківці  W, Q, Ch, J 

 12.20 

Ювенали 1 «Е»  ST, LA 

Ювенали 2 «Е» ST, LA 

Юніори 1 «Е» ST, LA 

Юніори 2 «Е» ST, LA 

 13.50 

Ювенали 1+2 «Д»  ST, LA 

Юніори 1 «Д»  ST, LA 

Юніори 2 «Д»  ST, LA 

Молодь «Д» ST, LA 

 15.50 

Ювенали 1  ST, LA 

Юніори 2 ST, LA 

Молодь «С» ST, LA 

 18.00 

Ювенали 2  ST, LA 

Молодь  ST, LA 

КУ Юніори 1  10т 

КУ Дорослі  10т 

Паркет: 400м. кв.,( для нагородження окремий зал) 

Проживання: Готель – партнер «Золота Гора», готель «Зінедін». 

До уваги учасників змагань: 

Змагання проводяться у відповідності до правил ВФТС та WDSF. 

Одяг учасників згідно правил WDSF. 

Вікові обмеження для учасників змагань - за роком народження. 

Обмеження по фігурах http://audsf.com.ua/documents/perelik_doavol_figur.pdf.  

У категоріях Кубок України спортсмени можуть брати участь виключно в своїй віковій категорії.  

У класифікаційних змаганнях пари можуть брати участь в своєму класі і у категорії на клас вище або 

у старшій віковій категорії згідно правил WDSF ( учасники категорії Ювенали 1 у категорії Ювенали 2, 

Юніори 1 відповідно у категорії Юніори 2, Юніори 2 у категорії Молодь, Молодь у категорії Дорослі.) 

Судді: 

У категоріях Кубку України судять виключно судді ВФТС Національної категорії та Національної 

категорії А, делеговані обласними відокремленими підрозділами,  



Умови, щодо запобігання поширенню COVID–19: 
Проведення змагань здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 

No 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2", постанови Головного державного санітарного лікаря України від 19.11.2020 

року No 58 "Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення спортивних змагань на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" та за згодою департаменту молоді 

та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

Захід проводиться без допуску глядачів. 
Керівники команд (тренери) подають завчасно заявку встановленого взірця на участь супроводжуючих осіб* 

у змаганнях (допуск на змагання) на електронну пошту gracia.uzhgorod@gmail.com до 23:59 год. 4 березня 

2021 року. 

*Офіційні супроводжуючі особи, – особи, які є невід’ємною частиною команд клубів без яких неможлива 

участь спортсменів у змаганнях (наприклад, батьки малолітніх спортсменів, тренери, тощо…). Кількість 

супроводжуючих осіб є обмеженою. Організатор залишає право обмеження кількості супроводжуючих осіб 

для однієї команди/клубу. 

Реєстрація: Учасникам необхідно обов’язково зареєструватись on-line до 4 березня 2021 року 

(https://audsf.org/competition/2021). Реєстрація здійснюється виключно українською мовою!  

Реєстрація пар у категоріях Кубок України Дорослі здійснюється виключно на підставі іменної 

заявки попередньо оформленої в обласних управліннях спорту. 

Реєстрація пар у класифікаційних категоріях відбувається за класифікаційними книжками будь-яких 

організацій, що займаються розвитком танцювального спорту в Україні. Реєстрація пар у категоріях 

“Школа” та “Дебют” здійснюється за копією свідоцтва про народження. 

УВАГА! Реєстрація учасників (спортсменів, тренерів, супроводжуючих осіб) здійснюється виключно 

однією особою від клубу (керівником команди), один раз одним пакетом на всі змагання (категорії, 

відділення, дні) згідно попередньої заявки. Тренер (представник) клубу отримує весь пакет для всього клубу 

(наспинні номери, тощо...) на всі відділення/категорії попередньо узгодивши всю заявку з реєстраційною 

комісією (Тетяна Валентинівна Козак, +380637572997; +380679772119; skdynamo@mail.lviv.ua), на 

супроводжуючих осіб +38 0507156060.  

Зміни до реєстрації, дореєстрація, доакредитація супроводжуючих осіб у день змагань неможлива! 

Попередня реєстрація учасників (спортсменів та супроводжуючих осіб) відбудеться 6 березня 2021 року, 

місце буде повідомлено додатково. 

Для розминки в спорткомплексі буде виділено окреме приміщення. 

Виступ учасників відбувається строго згідно попередньо наданого розкладу. 

Перебування учасників в приміщенні спорткомплексу «ZINEDIN» можливе лише на час підготовки до 

виступу (перевдягання), не раніше ніж за 60 хв до виступу і, власне, час змагань (відділення у якому 

спортсмен бере участь). Перебування в приміщенні впродовж усього дня, очікування інших учасників 

неможливе.  

Обов’язковою умовою перебування для всіх осіб у місці проведення змагань заходу є носіння захисної 

медичної маски впродовж усього часу перебування. Винятком є спортсмени, що безпосередньо змагаються 

на танцювальному майданчику. 

Особам, що нехтуватимуть запобіжними заходами або недобросовісно виконуватимуть вимоги може бути 

відмовлено у участі в заході та перебуванні в приміщенні. Також такі особи можуть бути притягнуті до 

адміністративної відповідальності. 

Фінансові умови участі: 
Благодійний внесок за участь у змаганнях складає : 

у категоріях: «Дебют» - 250 грн. з учасника за програму; 

«Школа», «Початківці», «Е», - 300 грн. з учасника за програму; 

«D», «С» - 400 грн. з учасника за програму; 

рейтингові категорії - 500 грн. з учасника за програму. 

Внески від супроводжуючих осіб складають: 150 грн. з особи за день змагань. 

Місця за столиками супроводжуючими особами оплачуються додатково 50 грн./місце (можливе придбання 

лише цілого столика - 4 місця, 200 грн.) за кожне відділення змагань. 

Попереднє бронювання місць за столиками: 0507156060 

Вхід до зали для суддів та тренерів тільки згідно попередніх заявок, за наявності документу, що підтверджує 

особу. 

 

Організатор змагань: 

Клуб спортивного танцю «Грація», Олександра Мишко 

mob. +38-050 560 45 53 


