ТВ/ 171 від 25.06.2012 р.
Ректорам вищих навчальних закладів,
директорам (головам правлінь) підприємств та
установ, президентам волейбольних клубів,
головам спортивних клубів
«Про організацію та проведення змагань
чемпіонату студентської та аматорської
ліги сезону 2012-2013 р.р.»

Шановні колеги !
Надсилаємо відповідні регламентуючі документи щодо проведення змагань з волейболу
серед чоловічих і жіночих команд студентської та аматорської ліги на сезон 2012-2013 років.
Для участі студентських та аматорських команд у зазначених змаганнях їм необхідно не
пізніше, ніж за два тижні до початку першого туру змагань, надіслати на адресу ФВУ оригінал
заявки на поточний сезон (залишивши один примірник у себе для складання технічної заявки
на кожний тур). На сезон дозволяється заявляти не більше 18 гравців. Термін дозаявки гравців в
поточному сезоні в усіх лігах до 01 березня 2013 року. Заявка має бути надрукована, підписана
лікарем та завірена фізкультурно-лікарським диспансером, або іншою медичною установою і
підписана:
- для команд студентської ліги – ректором навчального закладу,
- для команд аматорської ліги – керівником підприємства або установи та представником
команди. Прізвище, ім’я та по батькові усіх осіб вказується повністю. Команди, в яких заявки
не будуть завірені медичною установою до змагань не допускаються!
Сподіваємось на вашу допомогу в організації та проведенні змагань на належному рівні.
Щиро бажаємо командам всіляких гараздів та успіхів на волейбольних майданчиках.
Для підготовки, організації та проведення змагань чемпіонату аматорської та студентської
ліги України з волейболу серед чоловічих та жіночих команд їм необхідно сплатити заявочний
внесок до Федерації волейболу України, а саме:
Студентські
Аматорські
Назва ліги
команди
команди
Вища ліга
1500 грн.
1500 грн.
Перша ліга
1300 грн.
1300 грн.
Друга ліга
1100 грн.
1100 грн.
В платіжному дорученні вказати: «Кошти за участь в студентській (або аматорській) лізі
(без ПДВ)».
Кошти (без ПДВ) повинні надійти до Федерації волейболу України на р/р 26007012826539 в
АТ «Укрексімбанк» м. Києва, МФО 322313, ЄДРПОУ 16402485 не пізніше 01 грудня 2012 року.
З повагою,
Президент
Федерації волейболу України
Виконавець: В.О.Рощенко, тел. (044) 279-52-26

В.В.Туровський

