ЗАТВЕРДЖУЮ
заступник Міністра
молоді та спорту України
Матвій БІДНИЙ

РЕГЛАМЕНТ
проведення чемпіонату світу з акробатичного рок-н-ролу
серед дорослих та юніорів (пари, "формейшн", рок-н-рол, бугі-вугі),
чемпіонату Європи серед юніорів, Кубку світу – етап
серед юнаків (пари, рок-н-рол) ІІ ранг
1. Цілі та завдання
Чемпіонат світу з акробатичного рок-н-ролу серед дорослих та юніорів
(пари, "формейшн", рок-н-рол, бугі-вугі), чемпіонат Європи серед юніорів,
Кубок світу – етап серед юнаків (пари, рок-н-рол) ІІ ранг (далі – змагання)
проводяться з метою:
популяризації та підвищення рейтингу України на міжнародній арені;
створення сприятливих умов для підвищення рейтингу українських
спортсменів;
розвитку виду спорту і його популяризації в державі;
активізації навчально-тренувальної роботи спортивних організацій;
підвищення рівня майстерності спортсменів;
відбору найсильніших спортсменів до складу національної збірної команди
України для участі в міжнародних змаганнях;
підведення підсумків роботи спортивних організацій;
залучення широких верств населення до занять фізичною культурою
та спортом.
2. Строки і місце проведення змагання
Змагання проводиться з 22 по 25 жовтня 2021 року в м. Харкові на базі
ВСП "Фізкультурно – спортивного клубу "Локомотив – Харків"
ім. Героя України Г. Кірпи філії ЦОВ "Акціонерного товариства Українська
залізниця" за адресою: вул. Велика Панасівська, 90/1.
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3. Організація та керівництво проведенням змагання
Керівництво проведенням змагання здійснюється Міністерством молоді та
спорту України (далі – Мінмолодьспорт) та Всеукраїнською громадською
організацію "Федерація акробатичного рок-н-ролу України" (далі – Федерація).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагання
покладається на управління у справах молоді та спорту Харківської
обласної державної адміністрації та суддівську колегію, рекомендовану
Федерацією, склад якої затверджується Мінмолодьспортом.
Головний суддя змагання: Міріам Керпан - Ізак (суддя міжнародної
категорії,
м. Любляна,
Словенія),
e-mail:
president@wrrc.dance,
тел. +38641733743.
Відповідальна особа за дотримання учасниками відповідних санітарних та
протиепідемічних заходів – голова оргкомітету змагання Петренко Михайло
Ярославович (суддя міжнародної категорії, м. Харків), тел. +380 68 613 2442.
4. Учасники змагання
До участі у змаганні допускаються спортсмени збірних команд країн,
заявлені національними федераціями, що є членами Всесвітньої Рок-н-Рольної
Конфедерації (далі – ВРРК) згідно з національними системами відбору на
міжнародні змагання та діючих Правил ВРРК.
Види програми чемпіонату світу:
рок-н-рол / пари / юніори;
рок-н-рол / пари / дорослі / контактний стиль;
рок-н-рол / команди "формейшн" (дівчата) / юніори;
бугі-вугі / пари / юніори;
бугі-вугі / пари / дорослі.
Види програми чемпіонату Європи:
рок-н-рол / команди "формейшн" (серед пар) / юніори.
Види програми Кубку світу – етап:
рок-н-рол / пари / юнаки до 11 років;
рок-н-рол / пари / юнаки.
Вікові категорії учасників змагання (згідно з Правилами ВРРК):
рок-н-рол: юнаки – до 11 років;
юнаки (серед пар) – 10-14 років;
юніори (серед пар) – 12-17 років;
юніори ("формейшн" / серед пар) – 10-17 років (згідно з
Правилами ВРРК допускається максимум 2 спортсмена до
19 років);
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юніори ("формейшн" / дівчата) – 8-15 років;
дорослі (серед пар) – з 14 років.
бугі-вугі: юніори (серед пар) – 13-17 років;
дорослі (серед пар) – з 16 років.
Форма одягу учасників змагання – спортивна, відповідно до Правил ВРРК.
Склад команди:
чемпіонат світу (серед пар) – 4 пари від країни, 8 тренерів, 1 представник;
чемпіонат світу (серед команд) – 4 команди "формейшн", 8 тренерів,
1 представник;
чемпіонат Європи – 4 команди "формейшн", 8 тренерів, 1 представник;
Кубок світу – кількість пар не обмежена, 1 тренер на 1 пару,
1 представник.
Рівень допуску до змагання:
чемпіонат світу – пари та команди "формейшн",
номіновані
національними членами ВРРК,
чемпіонат Європи – команди "формейшн", номіновані національними
членами ВРРК,
Кубок світу – етап – відповідно до міжнародних правил.
5. Характер змагання
Змагання – особисте, проводиться відповідно до діючих Правил ВРРК.
6. Програма проведення змагання
22 жовтня 2021 року – приїзд учасників змагання.
12:00 – 21:00 – реєстрація учасників;
12:00 – 20:00 – монтаж обладнання для проведення змагання.
23 жовтня 2021 року:
08:00 – 09:30 – реєстрація учасників;
09:00 – 09:45 – інструктаж суддів;
09:45 – 10:00 – відкриття змагання;
10:00 – 18:00 – кваліфікаційні тури;
18:00 – 21:00 – урочиста церемонія відкриття, парад учасників,
фінали, нагородження.
24 жовтня 2021 року:
08:00 – 09:30 – реєстрація учасників;
09:00 – 09:45 – інструктаж суддів;
09:45 – 10:00 – відкриття змагання;
10:00 – 18:00 – кваліфікаційні тури;
18:00 – 21:00 – урочиста церемонія відкриття, парад учасників,
фінали, нагородження.
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25 жовтня 2021 року

– засідання суддівського комітету, підведення
підсумків, від’їзд команд.
Взяти до уваги, що розклад проведення змагання може бути змінений!
Остаточний розклад проведення змагання затверджується на технічній нараді
представників команд після реєстрації учасників.
7. Безпека та підготовка місць проведення змагання
Підготовка місць проведення змагання здійснюється відповідно до
постанов Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025
"Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених
місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів",
від 09 грудня 2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2", постанови Головного державного санітарного
лікаря України від 19.11.2020 № 58 "Про затвердження протиепідемічних
заходів під час проведення спортивних змагань на період карантину у зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" та за згодою управління у
справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації (лист
від 20.09.2021 року №01-29/2234).
8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів
Особиста першість у змаганні визначається у кожній віковій категорії
у кожному виді програми відповідно до Правил ВРРК.
Спортсмени, які посіли І, ІІ, ІІІ місця нагороджуються Кубками,
дипломами Мінмолодьспорту та медалями Федерації, відповідних ступенів.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати на організацію та проведення змагання здійснюються за рахунок
коштів Державного бюджету України, передбачених Мінмолодьспортом
відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно – оздоровчих заходів
України на 2021 рік у межах затвердженого кошторису (витрати на
експлуатацію приміщення (оренда споруди) за адресою: вул. Велика
Панасівська, 90/1, ВСП "Фізкультурно – спортивного клубу "Локомотив –
Харків" ім. Героя України Г. Кірпи філії ЦОВ "Акціонерного товариства
Українська залізниця" м. Харків на час проведення змагання та час підготовки
(проведення монтажних робіт); послуги з оформлення інтер’єру; послуги з
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оренди обладнання та технічного забезпечення змагання, електричного,
світлового та звукового обладнання (комплект звукового обладнання; комплект
світлового обладнання; комплект механічного обладнання (подіум сценічний
14х3 м); комплект сценічного обладнання для монтажу світла та звуку;
комплект мультимедійної відеосистеми зі світлодіодними LED-екранами);
прокат (експлуатація) танцювального паркету; придбання друкованої продукції
(афіши, баннери, блокноти для суддів, брошури); папір; засоби індивідуального
захисту
(маски),
дезінфекційні
засоби
(антисептик);
придбання
нагороджувальної продукції (кубки, дипломи); послуги з відеозйомки
та он-лайн трансляції; послуги з виготовлення відеоматеріалів) та частково за
рахунок позабюджетних коштів, залучених Федерацією.
За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі
спортсменів та тренерів у змаганні: страхування спортсменів, оплата проїзду та
добових під час переїзду учасників, перевезення спортивного інвентарю до
місця змагання, харчування та проживання, забезпечення засобами
індивідуальної гігієни з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, забезпечення отримання довідки з
результатами експрес тестування на визначення антигену до вірусу COVID-19
на офіційному бланку, завіреному печаткою.
10.Строки та порядок подання заявок на участь
Попередні заявки на участь команди у змаганні повинні бути виконанні
національними федераціями членами ВРРК, через он-лайн реєстраційну
систему http://www.reg-sw.com/ufarr не пізніше ніж за 21 день до початку
змагання.
Для участі у змаганні до мандатної комісії в день приїзду подаються:
класифікаційні книжки та/або ID-картки для ідентифікації осіб;
довідки з результатами експрес-тестування на визначення антигену до
вірусу COVID-19 на офіційному бланку, завіреному печаткою.
Відповідальність за наявність страхування від нещасних випадків кожного
заявленого спортсмена, несуть національні федерації, що заявили спортсменів
на змагання. Відповідно до міжнародних правил ВРРК організатори турніру не
несуть відповідальності за будь-які види нещасних випадків.
До змагання допускаються команди та учасники, які підтвердили в
установлений строк свою участь.
Звіт головного судді змагання, протоколи результатів змагання, заявки
(іменні та командні), надсилаються протягом 5-ти календарних днів після
завершення змагання офіційним листом на бланку Федерації, у паперовому
вигляді, до Мінмолодьспорту за адресою: Міністерство молоді та спорту
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України, департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту,
кім. 410, вул. Еспланадна, 42, 01601, м. Київ, Україна, або в електронному
вигляді на е-mail: correspond@msms.gov.ua.
Оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів та
призові місця надається Федерацією до Мінмолодьспорту у день закінчення
змагання (не пізніше 25.10.2021 року) на е-mail: svit_org@ukr.net
Цей регламент є офіційним викликом на змагання
Заступник директора департаменту фізичної
культури та неолімпійських видів спорту –
начальник відділу пріоритетних
неолімпійських видів спорту
ПОГОДЖЕНО
Президент Федерації акробатичного
рок-н-ролу України
_______________Сергій ЛЯШЕНКО

Оксана АНАСТАСЬЄВА

