
*заповнюється особисто спортсменом українською мовою у печатному вигляді з електронним підписом! 

 

До Тренерської ради  

Національної федерації бодібілдингу  

України ФББУ/IFBB 

Від спортсмена  

                                                                                   _________________________________ 
     (прізвище) 

                                                                                   _________________________________ 
(ім`я, по батькові) 

 __________________________________ 

(спортивне звання) 

   __________________________________ 

                                                                      (область) 

З А Я В А 
Прошу розглянути мою кандидатуру для участі у змаганнях IFBB у складі збірної команди України 

на Чемпіонат Європи 2022 року 

Дисципліна та категорія__________________________________________________________________ 

Кращі результати на змаганнях минулого року: ______________________________________________ 

Мій особистий тренер на 2022 рік (прізвище, ім`я, по батькові) _________________________________ 

Прізвище, ім'я спортсмена (латиницею як у закордонному паспорті) ____________________________ 

Дата народження 00/00/0000  

Серія та номер закордонного паспорта _________________             Строк дії паспорта 00/00/0000 

Контактний телефон (спортсмена)  ____________________________________________________ 

Електронна пошта (спортсмена) ______________________________________________________ 

Контактний телефон (тренера) ________________________________________________________ 

Електронна пошта (тренера) __________________________________________________________ 

 

У складі збірної команди України зобов’язуюсь: 
1. Брати участь в усіх спортивних змаганнях, навчально – тренувальних зборах, медичних обстеженнях та 

тестуваннях, допінг – контролях, передбачених рішенням Тренерської ради Національної федерації 

бодібілдингу України. 

2. Підвищувати спортивний престиж України, гідно представляти її у міжнародному спортивному 

товаристві. 

3. Виконувати загальні та дисциплінарні правила Національної федерації бодібілдингу України та 

Міжнародної федерації бодібілдингу та фітнесу і рішення їх керівних органів у межах своєї компетенції. 

4. Створювати в команді дух товариськості, виявляти повагу до інших учасників навчально-тренувальних 

зборів і змагань, тренерів, суддів, глядачів, дотримуватися правил спортивної боротьби. 

5. Сумлінно виконувати вказівки і поради тренерів збірної команди під час навчально – тренувальної 

роботи і змагань, розпорядок дня, загальний та індивідуальний режим тренувань, відпочинку і участі у 

змаганнях. 

6. Дбайливо ставитися до спортивних споруд, обладнання, інвентарю та спорядження і нести матеріальну 

відповідальність у встановленому порядку та згідно з договором на їх отримання при нанесенні їм 

шкоди. 

7. Дотримуватися положень Всесвітнього Антидопінгового Кодексу, виконувати Антидопінгові правила 

ВАДА. 

Відповідальність за виконання дисципліни, своєчасне надання документів та коштів для 

оформлення поїздки за кордон, дотримування вимог антидопінгових правил, а також дисциплінарна та 

фінансова відповідальність у разі позитивного результату допінг-контролю покладається на мене 

особисто. 

 

*Разом із заявою надаю: 

- згоду на обробку персональних даних; 

- копію першої сторінки дійсного закордонного паспорту; 

- копію українського паспорту (1,2 та сторінка з пропискою); 

- копія ідентифікаційного номеру. 

 
 

             (Прізвище, ініціали спортсмена)            ( дата)            (підпис) 


