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РЕГЛАМЕНТ-ЗАПРОШЕННЯ
Чемпіонату України 2017 року
з волейболу пляжного серед дівчат та юнаків до 14 років
Дата
Місто
Місце
проведення

14-18 червня 2017 року
смт. Лазурне, Херсонська обл.
смт. Лазурне, вул. Прибережна 7, база відпочинку «Чорноморська хвиля».

Від залізничного вокзалу м. Херсон: автобуси та маршрутні таксі до смт. Лазурне.
Від автовокзалу м. Херсон: автобуси та маршрутні таксі до смт. Лазурне.
База відпочинку «Чорноморська хвиля», смт. Лазурне, вул. Прибережна 7.
База відпочинку «Прибережна», смт. Лазурне, вул. Прибережна, 8.
Проживання
Тел. 0675332221, http://pribregniy.com.ua/
Дитячий табір «Чайка», смт. Лазурне, вул. Прибережна, 5. Тел. 0663688844
До участі допускаються збірні команди областей, міст, районів, ДЮСШ, окремі
Кількість
команди юнаків та дівчат до 14 років (з 01.01.2004 р.н.).
учасників
Система проведення визначається головною суддівською колегією в залежності
та система
від заявленої кількості учасників у відповідності до рейтингу регіону здобутого в
проведення
даній віковій категорії чемпіонату України 2016 року.
Останній термін попередньої заявки – 12 червня. сайт ФВУ або samson.rv@gmail.com
Перелік документів: заявочний аркуш, паспорт або свідоцтво про народження з
Заявка
та документи довідкою з місця проживання, що містить фотокартку, копія довідки про
присвоєння ідентифікаційного коду
75 грн. – внесок за кожного гравця для участі в турі чемпіонату України серед
Вступний
спортсменів віком до 14 років.
внесок
(сплачується на місці проведення змагань. Відповідальний: (Прись Т.С.)
Призовий
Цінні призи.
фонд
14.06.2017 – день приїзду.
15.06.2017
12:00 – 13:00 – реєстрація та проходження мандатної комісії (корти)
Розклад
13-00 – організаційна нарада гравців, представників та судів (корти)
змагань
14-30 – початок змагань (корти)
18.06.2017 – день завершення змагань.
Прись Тетяна Степанівна (м. Харків)
Головна
суддівська Ковальчук Анна Володимирівна (м. Чернігів)
Самсонюк Олександр Петрович (м. Київ)
колегія
Задорожний Валерій Вікторович (м. Харків) - голова Комісії ФВУ з волейболу пляжного
Самсонюк Олександр Петрович (м. Київ) – координатор ФВУ з волейболу пляжного,
тел. 066-768-76-48
Оргкомітет
Вітебский Дмитро Олегович (смт. Лазурне) – директор бази відпочинку
«Чорноморська хвиля», тел.: 050-229-11-36
Шкільнюк Інна Валеріївна (м. Херсон) – тел. 066-845-34-96
Проїзд

