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

16-20 серпня 2017 року
м. Нова Каховка, Херсонська обл.
м. Нова Каховка, спортивний комплекс «Будівельник», пр.-т. Дніпровський, 22

Від залізничного або автовокзалу м. Херсон: автобус або маршрутне таксі до
вокзалу «Нова Каховка».
Готель "Динамо", пр-т Дніпровський 22 -а, тел. 0507227386 Оксана Леонідівна.
Гуртожиток Ліцею, вул. Машинобудівників 27, тел. 0509264647 Олена Григорівна
Проживання Готель «Якорьок», м. Нова Каховка, вул. Свєтлова, 2. тел.: 066-808-06-50
Готель "Ревлан" вул. Французька, 6. Тел. 0506972430.
Санаторій "Таврія" вул. Миру 11. тел. 0504511455 Ірина.
До участі допускаються збірні команди областей, міст, районів, ДЮСШ, окремі
Кількість
команди дівчат та юнаків до 14 років (з 01.01.2004 р.н.). Кількість - не обмежена.
учасників
Система проведення визначається головною суддівською колегією в залежності
та система
від заявленої кількості учасників у відповідності до рейтингу здобутого в даній
проведення
віковій категорії чемпіонату України 2017 року.
Останній термін попередньої заявки – 13 серпня. сайт ФВУ або samson.rv@gmail.com
Заявка
Перелік документів: заявочний аркуш, паспорт або свідоцтво про народження з
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: (Бойко П.А.)
Призовий
Цінні призи.
фонд
16.08.2017 – день приїзду.
18:00 – 19:00 – реєстрація та проходження мандатної комісії (корти)
19-00 – організаційна нарада гравців, представників та судів (корти)
Розклад
17.08.2017
змагань
9-00 – початок змагань (корти)
20.08.2017 – день завершення змагань.
Головна
суддівська Кулик Ольга Олексіївна (м. Харків) – головний суддя
колегія
Задорожний Валерій Вікторович (м. Харків) - голова Комісії ФВУ з волейболу пляжного
Самсонюк Олександр Петрович (м. Київ) – координатор ФВУ з волейболу пляжного,
Оргкомітет
тел. 066-768-76-48
Бойко Петро Анатолійович (м. Нова Каховка) – тел. 066-909-57-86
Проїзд

