Додаток 1
Основні права та обов’язки спортсмена – члена збірної команди України з
роликового спорту встановлюються у відповідності з чинним законодавством.
1. Член збірної команди України має право:
представляти Україну на офіційних міжнародних змаганнях;
всі права громадянина України у відповідності з чинним законодавством;
отримувати фінансування відповідно до затверджених Мінмолодьспортом України
наказів (кошторисів) на участь у офіційних змаганнях та навчально-тренувальних зборах;
отримувати екіпіровку відповідно до затверджених Мінмолодьспортом України
наказів;
брати участь у міжнародних змаганнях різного рівня, що не передбачені
індивідуальним планом підготовки, тільки за згодою УФРС;
2. Член збірної команди України зобов’язаний:
знати і виконувати вимоги та правила Міжнародної федерації з роликового спорту
World Skate, Статут УФРС, накази, Положення і регламентуючі документи УФРС та
Правила проведення змагань в Україні з роликового спорту;
брати участь у всіх спортивних змаганнях, навчально-тренувальних зборах,
медичних обстеженнях та тестуваннях, передбачених планом підготовки збірної команди
України з роликового спорту;
планувати спільно з тренерами і виконувати тренувальні і змагальні завдання,
індивідуальний план підготовки;
підвищувати спортивну майстерність, добитися результатів міжнародного класу,
згідно з індивідуальним планом підготовки;
підвищувати спортивний престиж України, гідно представляти її у міжнародному
спортивному товаристві;
створювати в команді дух товариськості, виявляти повагу до суддів, глядачів,
дотримуватися правил спортивної боротьби;
сумлінно виконувати вказівки і поради тренерів під час змагань і
навчально-тренувальної роботи, розпорядок дня, загальний та індивідуальний режим
тренувань, відпочинку і участі у змаганнях;
турбуватися про своє здоров'я, особисту гігієну. У випадку одержання травм чи
захворювання суворо дотримуватися режиму лікування та реабілітації, погоджених з
тренером-лікарем з виду спорту спеціалізованого медичного закладу;
носити форму збірної команди України в період участі в офіційних спортивних
змаганнях у складі збірної команди. Дотримуватися умов використання спортивної форми
в комерційних і показових заходах, згідно з домовленостями з УФРС.
дбайливо ставитися до спортивних споруд, обладнання, інвентарю, спорядження та
спортивної форми і нести матеріальну відповідальність у встановленому порядку та згідно
з договором на їх отримання при нанесенні їм шкоди;
дотримуватися положень Всесвітнього Антидопінгового Кодексу, виконувати
Антидопінгові правила ВАДА.

Додаток 2
Президенту Української федерації
роликового спорту
___________________________________
(ПІБ спортсмена)
___________________________________

ЗАЯВА
Прошу включити мене до складу збірної команди України на 2020 рік.
З правами і обов’язками члена збірної команди України ознайомлений та
зобов’язуюсь виконувати.
Надаю інформацію про себе:
1. П.І.Б. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
2. Дата народження ________________;
3. План на 2019 рік: _________________________(приклад: 1 міс. на ЧС/ або ЧЄ/ або ЧУ);
виконання 2019 р. ______________________________(приклад: 3 місце ЧУ, 5 місце ЧЄ);
план на 2020 рік: ___________________________________________________________;
4. Область / місто: ____________________________________________________________;
5. ФСТ / школа / клуб _________________________________________________________;
6. Тренер/ри (П.І.Б.): __________________________________________________________;
__________________________________________________________;
_______________________________ (підпис тренера/ів)
_______________________________
7. Контактні дані:
Адреса ( з індексом): __________________________________________________________;
Тел. дом.: ______________________________; Тел. моб.: ___________________________;
e-mail: ______________________________________________________________________;
8. Повна назва навчального закладу та факультету, група/клас:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата _____________

Підпис _____________________

Додаток:
1. Ксерокопія закордонного паспорту (1 стор.).

