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Bia6ip 4o s6ipHoi KoMaHALtXaprincrr<oi o6racti rpoxo.{r4r6 na.reMniouari Xapxincsroi
o6nacri cepe.4AopocJrrax,rcniopir, xaAeris ra Airefi. VMosr.rai46opy:
He Hr.rxrre
Airr AopocJruxra roniopin A - BI{KoHarI,IHopMarItB,rqo ri,quosiAae BHKoHaHHTo
repllloro cloprHBHoro po3ptAy;
gnx rouiopis B ra ra4erin - BrdKoHarr,r
HopMarr{B,uo eiAnoniAae BrrKoHaHHro
He Hr,DrGre
po3pf,Ay;
Apyforo croprrlBHoro
HopMar[B, ulo siAuosiAae BfiKoHaHHroHe Hrr]KrreApyroro
.qr.[ Aircfi A ra B - Br,rKonarr.r
po3prAy;
IOHaTIbKOTO
CnOprlrBHOrO
Ans lireft C m D - Br.rKoHarnHopMarvB, qo siAnoniAae BuKoHaHHroHe Hrrxqe rperboro
roHarlbKoroc[oprr{BHoro po3ptAy.
Cuucor s6ipnoi KoMaHAuXaprincmoi o6nacri, 4nr yracd y 9euuioHari Vrpainu 2017
6yae c$oprraonannfi Ha ocrosi pesymrarie cuoprcruenin, ni4o6paxeHux y o$iqifinnx
nporoKoJrax qeunionari Xapxiecrxoi o6nacri ,cepea AopocJrrrx,rcuiopin, ra4erin ra 4irefi, a
pOrp.r,Uin
CilOpTIlBHr.rX
TaKOXnpUCBOeHI,IX

Bci cnoprcMeHr,r,xro nnanye/ouiKyeHa BxrroqeHHr Ao cnracKy s6ipnoi KoMaHArr
Xaprincrxoi o6nacriso6os'sgaHi:
g6ipr1o.i
r ognafioMtrrucfl.3o6os's3xar4pr.rreHa
xorrlan4uXaprincmo-i o6nacri e porzronoro
xonsanhx)(aotarox l);
cnopry (unugriurnfi 6ir na poJItIKoBrIx
qepBHff
.
(4o4aror 2), 4o arrKerr.r
porcy
2017
3aflBy-anKery
19
HaAarr,r
AoAarorrcrrouii
no
uacnoprin/csiAorlrnnpo HapoAx(eHHt;
.
lyrkrrlJleHoMYOPC.
Ilpurvrirna: Buxonannr Br4Mor rtrboro flonoxenn.s He rapauTye qenrpaniaoBaHoro
tpinancynanHs.PosnoAin(financyBaHnt6yae gaificHnBarl,Ict3 ypaxyBaHruupiruenus PaAu
yOPC sriAno g eAusuu KirnenAapur,rM
ra cnoprr.rBHr.rx
rrJraHoMtpisrynsrypHo-o3AopoBrrrrx
rqo snAinuru ynpauinnn
saxoAis Xapnincrroi o6lacri na 2017 pix n ,vrexax KolrlTopracin,
cropry Xaprcincrroio6uacrroi4epxannoia4rr,rinicrpaldi.

Додаток 1
Основні права та обов’язки спортсмена – члена збірної команди Харківської області
з роликового спорту (швидкісний біг на роликових ковзанах) встановлюються у
відповідності з чинним законодавством.
1. Член збірної команди Харківської області має право:
представляти Харківську область на офіційних всеукраїнських змаганнях;
всі права громадянина України у відповідності з чинним законодавством;
отримувати фінансування відповідно до затверджених управлінням спорту
Харківської обласної державної адміністрації наказів (кошторисів) на участь у заходах;
отримувати екіпіровку відповідно до затверджених управлінням спорту Харківської
обласної державної адміністрації наказів;
отримувати фінансову підтримку від УФРС для підготовки та участі у офіційних
змаганнях та НТЗ (згідно із рішеннями Ради УФРС);
брати участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях різного рівня, що не
передбачені індивідуальним планом підготовки, тільки за згодою УФРС.
2. Член збірної команди Харківської області зобов’язаний:
знати і виконувати вимоги та правила Міжнародної федерації з роликового спорту,
Статут УФРС та Правила проведення змагань з роликового спорту України;
брати участь у всіх спортивних змаганнях, навчально-тренувальних зборах,
медичних обстеженнях та тестуваннях, передбачених планом підготовки збірної команди
Харківської області 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 Харківської області, гідно представляти його
всеукраїнському та 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;
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 / одного з батьків)
___________________________________
ЗАЯВА
Прошу включити мене / мою дитину до складу збірної команди Харківської області
на 2017 - 2018 рік.
З правами і обов’язками члена збірної команди Харківської області ознайомлені та
зобов’язуємось виконувати.
Надаю інформацію про себе / свою дитину:
1. П.І.Б. спортсмена / одного з батьків_____________________________________________
_____________________________________________________________________________;
2. Дата народження ________________
3. План на 201_ р.: _________________________(приклад: 1 міс. на ЧК);
виконання 201_ р.: _____________________________(приклад: 3 місце ЧК, 5 місце ЧУ);
план на 201_ р.: ____________________________________________________________
4. ФСТ / школа / клуб __________________________________________________________
Тренер (П.І.Б.): _____________________________________________________________
______________________________підпис тренера)
5. Контактні дані:
Адреса ( з індексом): ___________________________________________________________
___________________________________________________________
Тел. дом.: __________________________ Тел. моб.: ________________________
e-mail: _________________________________
Дата _____________

Підпис ________________________________
(ПІБ спортсмена / одного з батьків)

Додаток:
1. Ксерокопія українського паспорту (1,2 стор. + прописка) / свідоцтва про народження.
2. Ксерокопія закордонного паспорту (1 стор. + інфо. про наявність вільних сторінок).

