
Додаток 6 

 
Затверджено Радою ВФУ 16 лютого 2019р.  
Набуває чинності з 26 березня 2019р. 

 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ ДО ВФУ СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ  

Це положення має на меті, чітке визначення категорій платників, врегулювання розмірів, терміну та порядку 
сплати стартових внесків.  

СТАРТОВІ ВНЕСКИ 

1. Розмір стартових внесків встановлюється Радою ВФУ на період до чотирьох років з можливістю щорічних (за 
необхідністю), корекцій Радою ВФУ. Розмір стартового внеску зазначається в додатку ВФУ до Регламенту 
проведення змагань. 

2. Розмір стартового внеску не може змінюватись протягом року.  

3. Кошти мають бути перераховані на рахунок ВФУ не пізніше 3-ох банківських днів до початку змагань. 

4. Кошти можуть бути перераховані на рахунок ВФУ будь яким з нижчезазначених способів: 

 Поштовий переказ  

 Банківський переказ  

 Інтернет Еквайринг (у разі запровадження можливості таких платежів розробниками програми) 

У будь якому з зазначених варіантів оплати в обов’язкову порядку має буди інформація 

 Прізвище Ім’я  

 Призначення платежу  

5. Якщо стартові внески не були перераховані на рахунок ВФУ у зазначений у п.3 термін, розмір стартового внеску 
збільшується на 20%. У цьому випадку внесок можна буде сплатити при регістрації на змагання. 

6. Розмір внесків встановлюється у національній валюті України.  

7. До участі у змаганнях допускаються виключно ті члени ВФУ, у яких на момент реєстрації на участь у змаганнях 
наявне підтвердження сплати внеску (у будь якому вигляді - паперовий, електронній, носій). 

 

Розміристартовихвнесківз екіпажу 

Встановлені рішеннямРади ВФУ від 18 лютого 2019 року, Протокол № 39 (1-2019) 

№ 
з/п  

Номер програми  
Сума внеску, за екіпаж у гривнях 

(юнаки) 
Сума внеску, за екіпаж у гривнях  

(юніори, дорослі) 

1 Катамаран  300 

2 Кайтбордінг 100 150 

3 “470”   300 

4 “49 er”   300 

5 “Фінн”   150 

6 “Laser”   150 

7 “Laser - R”  100 150 

8 Вітродошка “NP RS:X”   150 

9 Радіокеровані яхти  150 

10 “420”  200 300 

11 "Ультра"  150 

12 “Ультра М”  100 150 

13 “Ультра Д”  100 150 

14 “Кадет”  200  

15 “Оптиміст”  100  

16 “Laser 4.7”  100  

17 Вітродошка “Techno293”  100  

18 STAR  400 з особи 

19 Крейсерсько-перегоновіяхти,   400 з особи 

20 SB20, Platu 25   3000 з екіпажу 

 
Гроші перераховуються на рахунок ВФУ з наступним формулюванням:  
Призначення платежу – Стартовий внесок за участь у (НАЗВА ЗМАГАНЬ), від Прізвище Ім’я, всіх за кого проводиться 
платіж  
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