«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Виконкому ФБУ
протокол № 1 від 05.04.2018.

ВИМОГИ
до Організаторів змагань з боксу, які проводяться під егідою ФБУ

1.
1.1.

1.2.

1.3.

Дані вимоги до Організаторів змагань з боксу, які проводяться під
егідою ФБУ (далі – Вимоги), розроблені на підставі статей 27, 29, 30
Статуту ФБУ.
Метою цих Вимог є впровадження єдиної системи організації та
проведення змагань з боксу відповідно до норм законодавства України,
статутних і регламентних документів AIBA та ФБУ, методичного
супроводу та управління з боку ФБУ.
Шляхом вдосконалення системи проведення змагань з боксу ФБУ
забезпечує постійний зріст рівня майстерності українських боксерів для
успішного виступу в міжнародних змаганнях.
2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та
Договору про співпрацю з центральним органом виконавчої влади в
особі Міністерства молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорт),
виключне право на загальне керівництво і здійснення контролю за
організацією та проведенням змагань з боксу в Україні належить ФБУ,
яка має статус Національної спортивної федерації.
Відповідно до ст. 45 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» усі
комерційні права, пов’язані з національними змаганнями з боксу,
належать ФБУ.
Будь-які змагання з боксу, які передбачають участь спортсменів з різних
регіонів країни чи з інших держав, повинні бути погоджені ФБУ і
включені до Єдиного календарного плану спортивних заходів ФБУ на
відповідний рік, затвердженого Мінмолодьспортом.
Безпосереднім організатором змагань є Місцевий осередок ФБУ, яким
або на території якого проводяться відповідні змагання з боксу згідно
поданої заявки та рішення органів ФБУ (далі – Організатор змагань).
Всі змагання з боксу в Україні мають проводитись з чітким дотримання
Технічних правил AIBA, які є єдиними правилами, що діють по всьому
світу і якими мають керуватися національні федерації, боксери, офіційні
особи змагань і всі інші особи, що задіяні або працюють в системі боксу.
3.

3.1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Для організації і проведення змагань Місцевий осередок ФБУ має
подати до ФБУ необхідну заявкову документацію, а саме:
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3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

клопотання на ім’я президента ФБУ щодо проведення відповідного
змагання на території та засобами осередку;
 документ, що підтверджує погодження терміну і місця проведення
змагань з місцевим органом виконавчої влади;
 підтвердження здійснення добровільного внеску на рахунок ФБУ;
 гарантійний лист щодо забезпечення даних Вимог під час змагань.
Заявка Місцевого осередку ФБУ щодо організації і проведення змагань
на території і засобами осередку, розглядається Бюро ФБУ в порядку,
визначеному Статутом ФБУ.
Заявка Місцевого осередку ФБУ, який має заборгованість перед ФБУ по
сплаті членських внесків, - не розглядаються.
При розгляді заявки місцевого осередку ФБУ приймається до уваги
минулий досвід належного виконання ним даних Вимог.
ФБУ має право самостійно вирішити питання про проведення змагань на
території будь-якого Місцевого осередку за попереднім погодженням з
Мінмолодьспортом.
4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Змагання поводяться в місцях, вказаних Організатором змагань в заявці.
Перенесення змагань в інше місце допускається тільки за умови
погодження з ФБУ та місцевим органом виконавчої влади.
В місцях проведення змагань мають бути гарантовані: безпека життя і
здоров'я учасників змагань та глядачів, збереження їх майна, а також
забезпечення правопорядку. Крім того мають дотримуватись санітарногігієнічні норми, вимоги пожежної безпеки, електро- і вибухонебезпеки.
В місцях проведення змагань має бути забезпечене чітке дотримання
Технічних правил AIBA, зокрема щодо рингу і аксесуарів для рингу,
екіпірування учасників змагань, наявності лікарів біля рингу та машини і
лікарів «швидкої допомоги».
В місцях проведення змагань також мають бути забезпечені:
 система відеозапису боїв, що дозволяє провести їх повноцінний
аналіз;
 місця для розміщення торгівельної точки з продажу товарів
спонсорами ФБУ;
 медіа-підтримка та фотозвіти з першого по останній день змагань;
для змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів:
 обладнання для проведення прямих трансляцій в мережі Інтернет;
 спеціально відведенні місця для запрошених осіб (VIP ложа):
 спеціально відведені місця для ветеранів боксу;
 місце для проведення відео-інтерв’ю з учасниками та офіційними
особами змагань, обладнане символікою ФБУ та спонсорів ФБУ;
 замкнута система відеоспостереження за глядачами, а також система
звукового сповіщення;
 спеціально відведені місця для інвалідів, у т.ч. на інвалідних візках.
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4.5.

4.6.

4.7.

Організатор змагань рівня Чемпіонату та Кубку України серед чоловіків,
Всеукраїнських турнірів з правом присвоєння звання «Майстер спорту
України» з боксу, а також Міжнародних турнірів групи «А» мають
обов’язково забезпечити проведення прямих трансляцій боїв в мережі
Інтернет протягом всього періоду цих змагань.
Відеозапис всіх боїв, що проводились між учасниками змагань, повинні
зберігатись Організатором змагань не менше 30 календарних днів і
надаватись на вимогу ФБУ протягом 24 годин.
В місцях проведення змагань категорично забороняється:
 проникнення глядачів до зони рингу;
 продаж алкогольних напоїв;
 агітація політичної спрямованості та різного роду політичні дії;
 пропаганда та прояви ідей расизму, ксенофобії, нацизму тощо;
 використання піротехнічних засобів;
 використання, під час двобоїв, лазерних світлових пристроїв, а також
іншого обладнання, яке може завадити проведенню боїв.
5.

5.1.

5.2.
5.3.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Організатор змагань має забезпечити суддів, які пройшли реєстрацію для
участі у змаганнях, а також офіційних осіб ФБУ та Мінмолодьспорту,
триразовим харчуванням.
Всі судді змагань розміщуються в одному готелі. Офіційні особи ФБУ та
Мінмолодьспорт розміщуються в одномісних номерах.
Організатори змагань за власний рахунок здійснюють доплату суддям та
офіційним особам змагань у розмірах, визначених в Додатку № 1 до цих
Вимог, який затверджується Бюро ФБУ.
6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

СПОНСОРИ ФБУ

Організатори змагань зобов’язані під час проведення змагань розміщати
рекламні матеріали спонсорів та маркетингових партнерів ФБУ (далі –
спонсори ФБУ), проголошувати інформацію про них при відкритті, під
час проведення, при нагородженнях призерів та при закритті змагань.
ФБУ або спонсори ФБУ, не менш ніж за 3 календарні дні до початку
змагань, надають Організатору змагань рекламні матеріали (банери,
плакати) для їх розміщення під час змагань на умовах угод зі спонсором.
Організатор змагань відповідає за монтаж рекламних матеріалів
спонсорів ФБУ в день початку змагань та відповідає за їх демонтаж
після закінчення змагань.
Організатор змагань відповідає за якісне, надійне та естетичне
розміщення рекламних матеріалів спонсорів ФБУ на всіх рекламних
конструкціях протягом усього періоду проведення змагань.
Організатор змагань має право відмовитися від виконання всіх або
частки обов’язків щодо представлення спонсорів ФБУ, якщо має раніше
укладений договір з іншим партнером (спонсором), який містить вимоги
ексклюзивності, що унеможливлюють виконання обов’язків перед
спонсором ФБУ.
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7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

За невиконання або неналежне виконання цих Вимог суб’єктами боксу
застосовуються дисциплінарні санкції відповідно до ст. 32 Статуту ФБУ.
Персональну відповідальність за дотримання цих Вимог несе
керівництво Організатора змагань.
Дані Вимоги вступають в дію з моменту їх затвердження Виконкомом
ФБУ і є обов’язковими для виконання всіма членами ФБУ.
Зміни та доповнення до цих Вимог розглядаються та затверджуються
Виконкомом ФБУ.
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Додаток № 1
до Вимог до організаторів змагань з боксу
Затверджено рішенням Бюро ФБУ
від 05.04.2018.

Згідно п. 5 Вимог до Організаторів змагань з боксу, що проводяться
під егідою ФБУ, Організатори змагань з боксу за власний рахунок
здійснюють доплату суддям під час змагань національного рівня
(чемпіонати, кубки, турніри найсильніших, турніри з правом присвоєння
звання Майстер спорту України) та міжнародного рівня (турніри, матчеві
зустрічі) в наступних розмірах:
 суддя національної категорії

100 грн. на добу

 суддя міжнародної категорії

150 грн. на добу

Крім цього, Організатори змагань за власний рахунок здійснюють
доплати офіційним особам змагань в наступних розмірах:
 супервайзер змагань

1500 грн.

 головний суддя змагань

1500 грн.

 заступники головного судді

1000 грн.

 оцінювач суддів

1500 грн.

 голова та член журі

1500 грн.

 головний секретар

1500 грн.

 заступник головного секретаря 1000 грн.
 оператор СЕА

1500 грн.

 представник ФБУ

1500 грн.

 представник Мінмолодьспорт

1500 грн.

Згідно п. 3.1. Вимог Організатори змагань здійснюють добровільний
внесок на рахунок ФБУ за право проведення змагань в таких розмірах:
 Чемпіонат України серед чоловіків

30 000 грн.

 Чемпіонат України серед жінок, молоді, юніорів 15 000 грн.
 Міжнародний турнір

15 000 грн.
________________

