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Затверджено Президією ВГО ВФТС  

від 28 серпня 2016 року 

В Президію ВГО ВФТС 

 

від КТС«_______________», м.____________ 
(клуб танцювального спорту) 

_______________________________________, 

                                          ___.___.20___р. 
 (П.І.П. організатора, дата) 

 

ЗАЯВКА  

на проведення міжнародних/всеукраїнських/обласних рейтингових/класифікаційних змаганнь 

ВФТС 

 

_____(Назва клубу)____________, м.___(місто)__________, ___(ПІБ)____________________ заявляє 

про свої наміри виступити в якості організатора _______________________змагань з танцювального 

спорту календаря ___________________ 

1. Основна інформація: 

1.1. Назва змагань : ______________________________ 

1.2. Дата проведення:  ____________________________ 

1.3. Місто проведення: ________, обласний осередок/відокремлений підрозділ: ___________ 

1.4. Категорія  змагання (відмітити все необхідне) :  

 міжнародні календаря WDSF (_у яких вік.категоріях, з якої програми_)  

 всеукраїнських рейтингові 

 всеукраїнські класифікаційні 

 обласні рейтингові 

 обласні класифікаційні 

 змагання серед професійних танцювальних пар. 

1.5. Вікові категорії:  

 діти 

 ювенали 1 

 ювенали 2 

 юніори 1 

 юніори 2 

 молодь 
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 дорослі 

 сеньйори 

 

2. Опис організаційних моментів 

2.1. Опис спортивної споруди, в якому буде проходити змагання: 

 

 Назва, адреса: __________________________________________; 

 Розмір танцювального майданчика: _____________________ м2 ; 

 Покриття(стаціонарний паркет, паркетна дошка, спортивний паркет, 

спортавна/палубна дошка, ламінат, двп, тощо.)_______________________________, Стан  

покриття: (відмінний; у доброму стані; без видимих дефектів; з можливими місцями невеликих 

несуттєвих дефектів)____________________________________; 

 Роздягалки: _____________, заг.площею: ________________ м2; 

 Душові _________________; 

 Туалети (кількість)  ______; 

 Кількість місць: для сидіння _________; з них за столиками: _______; 

 Роздягалка для суддів:  ____________________, заг.площею: _____ м2; 

 Кімната відпочинку суддів: ________________, заг.площею: _____ м2. 

 Інше______________________________________________ 

 

2.2. Наявність вентиляції та кондиціонування (природня, приточна з витяжкою,  

з можливістю  змінювати температурний режим, тощо) 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.3. Наявність опалення. 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.4. Опис освітлення в залі: (стаціонарний ,білий заливний,  спеціальна установка 

світлоефектів, тощо) 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.5. Звукове обладнання,  кількість акустичних систем, потужність. 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2.6. Оформлення залу (Детальний опис, план залу з розміщенням глядацьких місць, зони для 

суддів, тощо. Можливо прикласти у файлі фото з попередніх змагань) 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.7. Опис готелю для проживання учасників/суддів, наявність трансферу 

 

 Готель: ______________________, стан: ___________________________, 

умови (душ/туалет) ________; 

водопостачання та опалення __________; 

відстань від місця проведення змагань _____ км; 

трансфер учасників ________________________; 

трансфер суддів ___________________________.  

 

2.8. Надання транспортних послуг для учасників:  

 

 Трансфер учасників з готелю на змагання та у зворотню сторону: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 Транспортні послуги з/на залізничний вокзал/аеропорт/автовокзал: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

(Примітка: всі пункти не є вимогами обов’язковими для організатора. ) 

 


