ФЕДЕРАЦІЯ БОКСУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Виконкому ФБУ від 12.01.2022

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ
КОДЕКС
РОЗДІЛ І
1.

Стаття 1. Завдання Кодексу
Завданням Дисциплінарного кодексу Всеукраїнської громадської
організації «Федерація боксу України» (далі, відповідно – Кодекс та
ФБУ) є реалізація статутних завдань ФБУ щодо вирішення питань, які
стосуються боксу, дотримання єдиних принципів дисциплінарної
практики щодо всіх суб’єктів боксу на основі визначення відповідних
санкцій за порушення вимог Регламентних документів, визначених
статутом ФБУ.

2.

В цьому Кодексі містяться правові положення, що обумовлюють
підстави і порядок застосування дисциплінарних до суб’єктів боксу за
порушення Регламентних документів.

3.

Кодекс застосовується у всіх справах щодо застосування санкцій до
суб’єктів боксу, які розглядаються дисциплінарними органами ФБУ.

1.
1.1.

1.2.

2.

Стаття 2. Загальні положення
Дисциплінарними органами ФБУ є:
Журі змагань (далі – Журі), яке вповноважене розглядати Протести на
результати боксерських двобоїв, а також має компетенцію щодо
розгляду всіх випадків порушень, які були здійснені учасниками змагань
до, під час та після змагань;
Контрольно-дисциплінарна комісія ФБУ (далі – КДК), як орган
здійснення правосуддя в сфері боксу першої інстанції – при розгляді всіх
випадків порушень Регламентних документів за заявами суб’єктів боксу
або за власної ініціативи; як орган другої (апеляційної) інстанції – при
перегляді рішень Журі.
Суб’єктами сфери боксу є юридичні та фізичні особи, а саме:

Дисциплінарний кодекс ФБУ
2.1.

2.2.

3.
4.
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6.

7.

Юридичні особи: ФБУ, місцеві осередки ФБУ, колективні члени,
відокремлені підрозділи ФБУ зі статусом та без статусу юридичних осіб,
інші громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості,
боксерські федерації обласного, міського, районного та інших рівнів,
спортивні та боксерські клуби і секції, спортивні команди,
фізкультурно-спортивні товариства, дитячо-юнацькі спортивні школи,
спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву, школи
вищої спортивної майстерності, інші юридичні особи, діяльність яких
прямо чи опосередковано пов'язана із сферою боксу, змаганнями з боксу
та іншими заходами, які проводяться під егідою ФБУ.
Фізичні особи: спортсмени-боксери, тренери з боксу, спортивні судді з
боксу, лікарі та інші представники спортсменів (команд), офіційні
особи, члени Журі, прямі та опосередковані члени ФБУ, члени
адміністративного апарату та органів управління Юридичних осіб, їх
працівники та керівники, представники організаторів змагань та ФБУ,
вболівальники, інші фізичні особи, діяльність яких прямо чи
опосередковано пов'язана із сферою боксу, спортивними змаганнями та
іншими заходами, які проводяться під егідою ФБУ.
Всі суб’єкти сфери боксу зобов’язані виконувати рішення
Дисциплінарних органів ФБУ.
Юридичні особи, визначені в цьому Кодексі, несуть відповідальність за
поведінку (дії та бездіяльність) своїх спортсменів, тренерів,
вболівальників, офіційних представників, осіб органів управління та
інших фізичних осіб, безпосередньо пов’язаних із діяльністю таких
Юридичних осіб. Відповідно, при застосуванні санкцій до Фізичної
особи, також можуть застосовується санкція до Юридичної особи.
Якщо в цьому Кодексі та в інших Регламентних документах відсутні
положення, що регулюють спірні відносини, Дисциплінарні органи ФБУ
приймають рішення за аналогією до норм Міжнародної Асоціації боксу
(IBA), Всесвітнього антидопінгового агентства, які безпосередньо
регулюють спірні відносини, та згідно з принципами законності,
справедливості та неупередженості.
Положення цього Кодексу не обмежують повноважень рефері двобою
застосовувати до спортсменів під час проведення двобоїв дисциплінарні
санкції, визначені Технічними правилами IBA.
Фінансові витрати на підготовку та проведення засідань КДК
покриваються за рахунок ФБУ. Інші витрати (на проведення експертизи,
відрядження представників зацікавлених сторін, залучення свідків
тощо) здійснюються за рахунок зацікавлених сторін.
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Стаття 3. Юрисдикція
1.

Для вирішення будь-яких спірних питань і конфліктів, що виникають
між суб’єктами боксу, в тому числі в межах дії Статуту ФБУ і
Регламентних документів, суб’єкти боксу повинні використовувати
виключно внутрішні засоби вирішення спірних питань та правового
захисту в межах норм Регламентних і Статутних документів ФБУ, а
також в Спортивному арбітражному суді (CAS) (м. Лозанна, Швейцарія)
як суді останньої інстанції.

2.

У випадку подання позовної заяви до місцевих судів або звернення до
будь якого іншого органу (установи, організації) для вирішення таких
спірних питань, КДК рекомендує заявнику відмовитися від позову
шляхом подання відповідної заяви до суду, наслідком чого повинно
стати закриття місцевим судом провадження у справі, або відмовитися
від поданого звернення (заяви, скарги), якщо вони подані до іншого
органу (установи, організації) та рекомендувати вирішити питання в
КДК згідно Регламентних документів та Статуту ФБУ. У випадку
невиконання цієї умови до заявника може бути застосована санкція у
вигляді заборони здійснювати діяльність, пов’язану з боксом, на певний
термін або довічно в сукупності з іншими дисциплінарними санкціями.

3.

Усі питання притягнення відповідальності та застосування санкцій за
порушення антидопінгових правил регулюються Кодексом WADA.
Стаття 4. Принципи поведінки та види порушень

1.

Суб’єкти боксу зобов'язані поводити себе відповідно до принципів
лояльності, чесності, порядності, спортивної етики, поваги до інших
суб’єктів боксу, дотримуватися законодавства України, рішень органів
ФБУ, Регламентних документів та Статуту ФБУ.

2.

Кожний, хто своєю поведінкою та/або висловами порушує названі вище
принципи, або ставить під сумнів репутацію боксу та органів ФБУ,
допускає вислови чи безпідставні звинувачення, які шкодять репутації
боксу або ФБУ, підлягає притягненню до дисциплінарної
відповідальності.

3.

Порушенням є поведінка, що суперечить нормам Регламентних і
Статутних документів ФБУ та/чи законодавства України. Зокрема,
видами порушень є:
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3.1.

порушення Технічних правил Міжнародної федерації боксу (IBA);

3.2.

неспортивна поведінка (некоректні вислови, прояв неповаги, надмірна
агресія, несанкціоновані бійки тощо);

3.3.

образлива поведінка, що порушує морально-етичні норми;

3.4.

відсутність спортивної боротьби в двобої;

3.5.

участь у двобої спортсмена, який був заявлений до участі у змаганнях з
порушенням, або участь у двобої незаявленого спортсмена;

3.6.

навмисні дії, які спричиняють припинення чи відміну двобою або
припинення чи відміну змагань;

3.7.

застосування допінгу або схиляння до такого застосування;

3.8.

залякування, погрози, інші види зазіхання на свободу особистості;

3.9.

фальсифікація (усна чи письмова заява, яка не відповідає дійсності, або
використання недостовірних документів, або внесення в офіційний
документ неправдивих відомостей та використання їх в пов’язаній з
боксом діяльності);

3.10. неправомірний вплив на результат двобою або змагань;
3.11. невиконання рішень та директив Дисциплінарних органів ФБУ;
3.12. невиконання Регламентних та/або статутних норм ФБУ;
3.13. поведінка, яка шкодить репутації боксу та/або ФБУ;
3.14. невиконання зобов’язань, визначених правочинами між суб’єктами
боксу;
3.15. неналежна поведінка вболівальників під час змагань;
3.16. будь-які інші дії чи бездіяльність, що мають наслідком негативний
вплив на хід або результат заходів з боксу;
3.17. інші порушення, передбачені цим Кодексом, Регламентними та
Статутними нормами ФБУ.
4.

У випадках вчинення порушень, які не передбачені цим Кодексом, з
метою недопущення уникнення порушником покарання, КДК вправі
ухвалювати рішення про застосування дисциплінарних санкцій до
суб’єктів боксу, визначених цим Кодексом.

5.

Спроба здійснити порушення, а також підбурювання іншої особи до
здійснення порушення, прирівнюються до фактичного вчинення такого
порушення.
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Стаття 5. Види дисциплінарних санкцій
Дисциплінарні санкції, які застосовуються до суб’єктів боксу:
попередження – застосовуються за нетяжке або ненавмисне порушення
і може містити застереження про можливість застосування за наступні
аналогічні порушення більш серйозних санкцій;
зауваження – застосовуються за нетяжке або ненавмисне порушення, як
захід запобігання вчинення особою аналогічних порушень в
майбутньому;
обов’язковий грошовий внесок від 1000 до 20000 гривень для
Юридичних осіб, визначених цим Кодексом, а також обов’язковий
грошовий внесок від 500 до 3000 гривень для Фізичних осіб, визначених
цим Кодексом;
анулювання результату двобою або скасування результатів змагань;
позбавлення звання та/чи нагороди, в тому числі позбавлення
спортивних досягнень спортсмена та/або очок команди в поточних
та/або майбутніх змаганнях або заліках;
заборона знаходитись у місці проведення спортивних змагань з боксу та
перебувати на території проведення таких заходів;
дискваліфікація з поточних змагань та/або виключення з учасників
майбутніх змагань (заборона брати участь у наступному бою/боях або
змаганні/змаганнях у зв’язку з вчиненим порушенням) на певний період
або довічно;
позбавлення права брати участь у зазначеній кількості змагань або
протягом визначеного терміну або довічно;
позбавлення права виконувати свої функції (в тому числі заборона особі
здійснювати діяльність, пов’язану з боксом) протягом визначеного
терміну або довічно;
тимчасове припинення членства в ФБУ (з позбавленням права
реалізовувати передбачені статутом ФБУ права члена ФБУ на певний
термін, визначений місяцями або роками);
відміна проведення запланованих змагань чи заборона проведення
змагань в конкретному місці протягом визначеного терміну;
виключення зі складу членів ФБУ;
інші види дисциплінарних санкцій, які є співмірними із вчиненим
суб’єктом боксу дисциплінарним правопорушенням.
Додатково до застосованої дисциплінарної санкції Дисциплінарним
органом ФБУ може бути видана директива про обов’язкове
відшкодування порушником витрат та збитків, понесених іншими
суб’єктами боксу внаслідок неправомірних дій порушника.
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Стаття 6. Умови застосування дисциплінарних санкцій
1.

Санкції до суб’єктів боксу застосовуються тільки Дисциплінарними
органами ФБУ, які приймають відповідні рішення самостійно і
незалежно, на підставі Регламентних і статутних документів ФБУ.

2.

Дисциплінарні санкції застосовуються до порушників незалежно від
того, здійснені вони навмисно чи з необережності.

3.

Повторністю порушення є вчинення такого самого та/або іншого
схожого за природою порушення, за яке до особи вже застосовувалися
санкції протягом останніх 3 (трьох) років, що враховується при
застосуванні санкцій як обтяжуюча обставина.

4.

Якщо особою або декількома представниками однієї Юридичної особи,
визначеної цим Кодексом, вчинено сукупність порушень, до такої особи
можуть бути застосовані додаткові санкції за сукупність порушень.

5.

Якщо однією особою вчинено декілька порушень, за які передбачено
застосування дисциплінарних санкцій, застосовується найбільша з
передбачених санкцій одного виду. У випадку повторності порушень
санкції можуть застосовуватись у сукупності.

6.

Якщо порушення вчинене особою, яка є офіційним представником
Юридичної особи, що задіяна у поточних змаганнях, така фізична особа
негайно відстороняється від виконання своїх обов’язків.

7.

Якщо під час змагань порушення вчинене особою, яка входить до складу
Журі, матеріали щодо вчиненого нею порушення передаються на
розгляд до КДК.

8.

Санкції, якщо це допустимо за їх змістом, можуть застосовуватись
умовно з встановленням терміну, протягом якого особа повинна довести
своє виправлення.

9.

Застосована до особи санкція може бути зменшена за заявою федерації
боксу обласного рівня, підтриманої щонайменше п’ятьма іншими
федераціями боксу обласного рівня.

10.

Застосовані санкції мають бути пропорційними до порушення та
відповідати меті запобігання порушенням у майбутньому, як особою, до
якої такі санкції застосовані, так і іншими суб’єктами боксу.
Стаття 7. Процедура розгляду питань

1.

Санкції до учасників змагань до, під час та після проведення змагань,
застосовуються Журі за процедурою, визначеною Технічними
правилами IBA та регламентом відповідних змагань.
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2.

Процедура розгляду питань на КДК визначена Положенням «Про
організацію та діяльність контрольно-дисциплінарної комісії ФБУ» та
цим Кодексом. У випадку неврегульованості певного питання
діяльності, КДК вправі на свій розсуд застосувати аналогічні
процесуальні норми.

3.

Сторонами по справі є заявник та особа, стосовно якої подано заяву або
відносно якої розпочато дисциплінарне провадження (відповідач). У
справі може бути декілька заявників та декілька відповідачів.

4.

Здійснюючі функцію контролю, КДК також вправі самостійно
ініціювати дисциплінарні провадження на підставі відомостей щодо
дисциплінарних правопорушень, отриманих з засобів масової
інформації та інших джерел.

5.

З метою забезпечення правильного вирішення питання, КДК може
залучити до участі в справі представників зацікавлених сторін, свідків,
витребувати додаткові докази, документи, пояснення, призначити
проведення експертизи та вчиняти інші дії на власний розсуд, які на
думку КДК є необхідними для вирішення справи.

6.

Засідання КДК може проводитися без виклику зацікавлених сторін.

7.

При оцінці доказів КДК діє на власний розсуд у відповідності до
Регламентних норм, приймає рішення на основі внутрішнього
переконання, яке ґрунтується на всебічному, повному й об’єктивному
дослідженні наявних доказів.
Стаття 8. Строки

1.

Строки, встановлені у відповідності до цього Кодексу, починаються з
дня, наступного після отримання повідомлення від КДК.

2.

Строк вважається дотриманим, якщо повідомлення надіслане до
опівночі останнього дня строку.

3.

Якщо останній день строку припадає на офіційне свято або вихідний
день, останнім днем строку вважається перший наступний робочий день.
Стаття 9. Подання заяви

1.

Будь-яка особа, яка задіяна у сфері боксу, вправі подати до КДК
письмову заяву про виявлені нею порушення Регламентних і статутних
документів ФБУ з боку іншого суб’єкту боксу, або щодо розгляду
спірних питань з іншим суб’єктом боксу.
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2.

Заява подається безпосередньо до канцелярії ФБУ або направляється на
електронну адресу ФБУ (ukrboxing@gmail.com). Будь-який інший
спосіб подання заяви не має юридичної сили.

3.

Заява має містити:

3.1.

відомості про сторін, зокрема, актуальні реквізити засобів зв’язку;

3.2.

зміст вимог заявника;

3.3.

виклад обставин, якими обґрунтовуються вимоги;

3.4.

зазначення доказів, копії документів, що підтверджують викладені в
заяві обставини;

3.5.

перелік документів та матеріалів, що додаються до заяви;

3.6.

інші відомості, необхідні для правильного вирішення питання;

3.7.

дату подання заяви та підпис заявника чи уповноваженого представника
(з додаванням документу, що підтверджує повноваження представника).

4.

Датою подання заяви до КДК вважається дата її відправлення (з усіма
доданими матеріалами) на офіційну електронну адресу ФБУ. Якщо заява
відправлена у вихідний, святковий, неробочий день, або після
закінчення робочого дня в офісі ФБУ, датою подання заяви вважається
перший робочий день після цього.
Стаття 10. Відкриття провадження у справі

1.

За результатами розгляду поданої до КДК заяви, або на підставі
відомостей щодо дисциплінарних правопорушень, отриманих з засобів
масової інформації та інших джерел, головою КДК або його
заступником виноситься ухвала про відкриття провадження у справі.

2.

КДК може відмовити у відкритті провадження у справі у випадку
невідповідності заяви вимогам цього Кодексу.

3.

КДК може зобов’язати заявника усунути наявні в заяві недоліки
протягом встановленого строку, а в разі не усунення недоліків –
повернути її заявнику без розгляду.

4.

В залежності від обставин, КДК може порушити декілька проваджень за
однією заявою, роз’єднати одне провадження на декілька чи об’єднати
декілька проваджень в одне.

5.

Ухвала про відкриття провадження або про відмову у відкритті
провадження у справі надсилається заявнику не пізніше 10 (десяти) днів
з дати подання заяви.
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Стаття 11. Закриття провадження у справі
1.

Розгляд справи може бути закрито якщо:

1.1.

сторони уклали мирову угоду;

1.2.

заявник подав заяву про закриття справи або про відмову від своїх
вимог;

1.3.

КДК виніс ухвалу про відсутність компетенції розглядати справу;

1.4.

справа недостатньо обґрунтована для ухвалення рішення по суті;

1.5.

відсутні передумови, необхідні для розгляду, у тому числі в разі неявки
заявника чи свідка з боку заявника, якщо така явка визнана необхідною;

1.6.

не встановлено факту вчинення порушення;

1.7.

КДК виніс ухвалу про передання справи до правоохоронних органів за
ознаками вчинення кримінального злочину;

1.8.

з інших причин, які унеможливлюють розгляд справи по суті.

2.

Про закриття справи виноситься ухвала, яку може бути оскаржено в
порядку, передбаченому цим Кодексом.
Стаття 12. Вжиття запобіжних заходів

1.

При винесенні ухвали про відкриття провадження у справі, або в інший
час до завершення розгляду справи, КДК вправі вжити запобіжних
заходів, якщо невжиття таких запобіжних заходів може істотно
ускладнити чи унеможливити виконання рішення КДК.

2.

Запобіжними заходами можуть бути:

2.1.

заборона вчиняти певні дії;

2.2.

встановлення обов’язку вчинити певні дії;

2.3.

інші запобіжні заходи, які на думку КДК є доцільними з урахуванням
обставин справи.

3.

Вжиті КДК запобіжні заходами є обов’язковими до виконання усіма
суб’єктами боксу, нарівні з рішенням КДК.
Стаття 13. Права та обов’язки сторін

1.

Сторони повинні довести обставини, на які вони посилаються як на
підстави своїх вимог чи заперечень.
9

Дисциплінарний кодекс ФБУ
2.

Особі, щодо якої розглядається питання про застосування санкцій,
гарантується право надання пояснень щодо вчиненого порушення. При
цьому, відсутність на засіданні КДК особи, щодо якої ведеться
дисциплінарне провадження, не впливає на законність рішення КДК.

3.

Учасники провадження, а також інші особи, присутні під час розгляду
справи на засіданні КДК, зобов'язані беззаперечно виконувати
розпорядження голови КДК та особи, яка веде засідання, додержуватися
встановленого порядку та утримуватися від будь-яких неправомірних
дій.

4.

За неповагу до Дисциплінарного органу винні особи притягуються до
відповідальності і до таких осіб може бути застосована дисциплінарна
санкція у вигляді грошового внеску. Питання про притягнення особи до
відповідальності за прояв неповаги до Дисциплінарного органу
вирішується негайно після вчинення порушення, у зв'язку з чим у
засіданні оголошується перерва.

5.

Суб’єкти сфери боксу зобов'язані співпрацювати з Дисциплінарними
органами ФБУ для встановлення всіх обставин справи, в тому числі
надавати за запитами необхідні документи, матеріали, відеозаписи,
пояснення та іншу наявну інформацію.

6.

До особи, яка ухиляється від співпраці, вчасно не виконує вимоги
Дисциплінарних органів ФБУ або перешкоджає їх діяльності,
застосовуються дисциплінарні санкції.

7.

Інформація про обставини та інциденти, що мали місце під час змагань,
відображена в офіційних звітах Журі змагань, вважається достовірною.
При цьому зацікавлені сторони можуть надавати докази наявності
помилок і неповноти інформації в офіційних звітах.

8.

Члени Дисциплінарних органів ФБУ та всі учасники дисциплінарних
проваджень зобов’язані забезпечувати конфіденційність інформації,
отриманої ними в зв’язку з дисциплінарним провадженням.
Стаття 14. Рішення

1.
2.

3.

Рішення Журі відображаються в протоколах змагань.
Рішення КДК (резолютивна частина) оголошується сторонам усно
одразу після його прийняття, якщо вони були присутніми при розгляді
справи.
Протягом 10 (десяти) днів від дня проголошення рішення, резолютивна
частина рішення в письмовій формі направляється на електронну адресу
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4.
5.

6.

7.

8.
9.

1.

2.

3.

4.

заявника та федерації боксу обласного рівня за належністю сторін, за
заявою яких та щодо яких приймались рішення (зацікавлені сторони).
Рішення КДК або витяги з них також можуть бути опубліковані на
офіційному сайті ФБУ.
Протягом 5 (п’яти) днів з моменту отримання резолютивної частини
рішення, сторона може подати заяву до КДК про виготовлення повного
тексту рішення з мотивувальною частиною, яке має бути направлене
стороні не пізніше 20 (двадцяти) днів від дати запиту. У випадку
особливої складності справи, строк виготовлення повного тексту
рішення може бути продовжений ухвалою КДК.
Відсутність запиту про виготовлення повного тексту рішення КДК у
визначений цим Кодексом строк, підтверджує відмову суб’єкта боксу
від оскарження рішення КДК.
Описки та помилки, допущені в тексті рішення, що не стосуються суті
розглянутого питання, можуть бути виправлені без винесення окремої
ухвали. Помилки, що стосуються суті питання, виправляються ухвалою
КДК на прохання сторони чи за власної ініціативи.
За необхідності КДК вправі постановити додаткове рішення у справі.
КДК може переглянути рішення, яке набрало законної сили, за
нововиявленими обставинами. Підставою для такого перегляду є істотні
для справи обставини, що не були і не могли бути відомі зацікавленим
сторонам та КДК на час розгляду справи і винесення рішення.
Стаття 15. Оскарження рішень
Рішення Журі щодо результатів розгляду протестів та/або встановлення
результатів двобоїв є остаточними та оскарженню не підлягають, окрім
випадків, якщо при прийнятті рішення допущену явну помилку.
Рішення Журі щодо застосування санкцій у вигляді сплати
обов’язкового грошового внеску, відсторонення, відшкодування витрат,
відміни проведення змагань тощо можуть бути оскаржені до КДК не
пізніше 7 (семи) календарних днів з моменту їх винесення.
Рішення КДК набуває чинності з дати прийняття та може бути
оскаржене до Спортивного арбітражного суду (CAS) (м. Лозанна,
Швейцарія) у порядку, встановленому Статутом ФБУ, положенням
«Про організацію та діяльність КДК ФБУ» та Кодексом CAS.
Апеляція до CAS може бути подана зацікавленою стороною протягом 30
(тридцяти) днів з моменту отримання повного тексту рішення КДК.
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Стаття 16. Набуття чинності рішеннями та порядок їх виконання
1.

Рішення Дисциплінарних органів ФБУ набирають законної сили з дати
їх прийняття, якщо інше не визначено в самому рішенні.

2.

Рішення Дисциплінарних органів ФБУ виконується в порядку і строки,
встановлені самим рішенням. Якщо строк виконання не встановлений,
рішення підлягає негайному виконанню.

3.

Санкції у вигляді обов’язкового грошового внеску, застосовані до
спортсмена, можуть бути виконані федерацією боксу обласного рівня,
яка оформлювала заявку на участь даного спортсмена у змаганнях.

4.

Якщо рішення в частині сплати обов’язкового грошового внеску не
виконане до початку наступних змагань, Юридична чи Фізична особа не
допускається до участі в змаганнях до повного виконання рішення.

5.

КДК здійснює контроль та нагляд за виконанням винесених ним рішень
і може самостійно відкривати провадження про їх невиконання або
неналежне виконання.

6.

Наслідком невиконання в зазначений строк рішень та ухвал
Дисциплінарного органу ФБУ може бути застосування додаткових
санкцій за рішенням КДК.
Стаття 17. Набуття чинності Кодексом

1.

Цей Кодекс набуває чинності з моменту його затвердження Виконкомом
ФБУ та опублікування на офіційному сайті ФБУ.

2.

Перелік санкцій, що застосовуються за певні порушення, визначений в
Додатку № 1 до цього Кодексу. Перелік не є вичерпаним, санкції до
суб’єктів боксу застосовуються також у відповідності до норм
Регламентних і статутних документів ФБУ.
_________________
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Додаток 1
до Дисциплінарного кодексу ФБУ
затвердженого рішенням Бюро від 12.01.2022

ПЕРЕЛІК
санкцій, що застосовуються до суб’єктів боксу за порушення
Правил змагань, статутних та регламентних документів
Вид санкції
п/
п

1

2

3
4
5.1.
5.2.

Фізичні особи

Юридичні особи

Спортсмени,
тренери

Спортивні судді,
представники федерацій,
інші офіційні особи

Місцеві федерації боксу,
спортивні клуби, ФСТ,
ДЮСШ, СДЮСШОР,
ШВСМ…

Федерації боксу
обласного рівня та
відокремлені підрозділи

Порушення Технічних правил
IBA

Зауваження, попередження,
зняття балів за рішенням
рефері двобою

Зауваження, попередження
за рішенням Журі

Попередження за рішенням
Журі або КДК

Попередження,
обов’язковий грошовий
внесок (до 3000 грн.) за
рішенням КДК;

Неспортивна поведінка
(некоректні вислови, прояв
неповаги, надмірна агресія,
несанкціонована бійка тощо)
Образлива поведінка, що
порушує морально-етичні
норми
Відсутність спортивної
боротьби в двобої
Участь у двобої спортсмена,
який був заявлений до участі у
змаганнях з порушенням
Участь у двобої спортсмена,
який не був заявлений

Зауваження, попередження,
зняття балів,
дискваліфікація (до 2-х
місяців)

Обов’язковий грошовий
внесок (до 3 000 грн.);

Обов’язковий грошовий
внесок (до 5 000 грн.);

Обов’язковий грошовий
внесок (до 5 000 грн.);

Обов’язковий грошовий
внесок (до 10 000 грн.);

Не є суб’єктом порушення

Обов’язковий грошовий
внесок (до 5 000 грн.);

Вид порушення

Дискваліфікація (до 6-ти
місяців)

Анулювання результату
двобою; скасування
результатів спортивних
змагань з боксу;
дискваліфікація (до 12-ти
місяців)

Зауваження, попередження,
позбавлення права брати
участь у змаганнях (до 4-х
місяців); обов’язковий
грошовий внесок
Позбавлення права брати
участь у змаганнях (до 12-ти
місяців); обов’язковий
грошовий внесок
Позбавлення права брати
участь у змаганнях (до 2-х
років);
обов’язковий грошовий
внесок;

6

Навмисні дії, які спричиняють
припинення чи відміну двобою
або припинення чи відміну
змагань

7.1

Застосування допінгу

7.2

Схиляння до застосування
допінгу

8

Залякування, погрози, інші
види зазіхання на свободу
особистості

9.1

9.2

10

Неправомірний вплив на
результат змагань (двобою);

11

Невиконання рішень та
директив Дисциплінарних
органів ФБУ;
Невиконання регламентних
та/або статутних норм ФБУ;

Заборона здійснювати
діяльність, пов’язану з
боксом (до 12-ти місяців);
обов’язковий грошовий внесок

Обов’язковий грошовий
внесок (до 5 000 грн.);

Обов’язковий грошовий
внесок (до 10 000 грн.);

Не є суб’єктом порушення
Дискваліфікація (до 4-х
років); позбавлення звання
та/чи нагороди, спортивних
досягнень;

Заборона здійснювати
діяльність, пов’язану з
боксом (до довічного
терміну);

Дискваліфікація (до 2-х
років); обов’язковий грошовий
внесок (до 3000 грн.)

Позбавлення права
виконувати свої функції (до
2-х років) обов’язковий
грошовий внесок (до 3000
грн.)

Усна чи письмова заява, яка не
відповідає дійсності
(фальсифікація)
Внесення в офіційний документ
неправдивих відомостей
(фальсифікація)

12

Дискваліфікація (до 12-ти
місяців)

Дискваліфікація (до моменту
фактичного виконання)

Позбавлення права
виконувати свої функції (до
моменту фактичного
виконання)

Заборона здійснювати діяльність, пов’язану з боксом (до
довічного терміну);
Заборона на проведення
змагань з боксу терміном (до
1 року)

Обов’язковий грошовий
внесок (до 20 000 грн.);
виключення зі складу ФБУ

Скасування результатів
спортивних змагань з боксу

Обов’язковий грошовий
внесок (до 20 000 грн.)

Заборона на проведення
змагань з боксу (до моменту
фактичного виконання);
обов’язковий грошовий внесок
(до 10 000 грн.)

Тимчасове припинення
членства в ФБУ (до
моменту фактичного
виконання); заборона на
проведення змагань з боксу
(до моменту фактичного
виконання); обов’язковий
грошовий внесок (до 20 000
грн.)

13

Поведінка, яка шкодить
репутації боксу та/або ФБУ;

14

Невиконання зобов’язань,
визначених правочинами між
суб’єктами боксу;

15

Будь-які інші вчинки, що
мають наслідком негативний
вплив на хід або результат
змагань (двобою);

16

Сукупність більше 3 порушень,
вчинених протягом одних
змагань, які носять зухвалий,
грубий, агресивний характер
та/або демонструють прояв
відвертої неповаги до інших
учасників змагань

17

Відмова без поважних підстав
від участі в офіційних заходах з
боксу

18

Неналежна поведінка
вболівальників (насильницькі
дії)

19

Інші порушення, передбачені
даним Кодексом, статутними та
регламентними нормами ФБУ

Дискваліфікація з поточних
змагань та/або виключення з
учасників майбутніх змагань
(до 2-х років); обов’язковий
грошовий внесок (до 3000
грн.)

Заборона особі здійснювати
діяльність, пов’язану з
боксом (до довічного
терміну);

Заборона на проведення
змагань з боксу терміном (до
3 місяців)

Тимчасове припинення
членства в ФБУ (до 12-ти
місяців); обов’язковий
грошовий внесок;
виключення зі складу ФБУ

Видання Дисциплінарними органами ФБУ директив, які примушують до виконання правочинів між суб’єктами боксу.
Невиконання таких директив може мати наслідком застосування санкцій у вигляді обов’язкового грошового внеску та/або
відсторонення до виконання рішення Дисциплінарного органу та/або позбавленням звань та нагород

Дискваліфікація (до 2-х
місяців)

Позбавлення права брати
участь змаганнях (до 2-х
місяців); обов’язковий
грошовий внесок;

Заборона на проведення змагань з боксу терміном до 3
місяців. Обов’язковий грошовий внесок до 10 000 грн.

Дискваліфікація (до 3-х
місяців); заборона
знаходитись у місці
проведення спортивних
змагань з боксу та
перебувати на території
проведення таких заходів (до
3-х місяців);

Позбавлення права брати
участь змаганнях (до 6-ти
місяців); заборона
знаходитись у місці
проведення змагань (до 6-ти
місяців); обов’язковий
грошовий внесок (до 3000
грн.);

Заборона на проведення змагань з боксу терміном до 12-ти
місяців. Обов’язковий грошовий внесок до 20 000 грн.

Дискваліфікація (до 6-ти
місяців)

Позбавлення права брати
участь змаганнях (до
довічного терміну);
обов’язковий грошовий внесок
(до 3000 грн.);

Не є суб’єктом порушення

Не є суб’єктом порушення

Заборона на проведення
змагань з боксу терміном (до
12-ти місяців).

Тимчасове припинення
членства в ФБУ (до 12-ти
місяців) або виключення зі
складу ФБУ

Заборона на проведення змагань з боксу терміном до 12-ти
місяців. Обов’язковий грошовий внесок до 20 000 грн.

Санкції за інші порушення, передбачені Дисциплінарним кодексом ФБУ, статутом ФБУ, регламентом змагань, іншими
регламентними документами ФБУ та законодавством України, застосовуються Дисциплінарними органами ФБУ з
дотриманням принципів законності, справедливості, неупередженості, зменшення негативних проявів у сфері боксу і
запобігання вчинення подібних порушень суб’єктами боксу в наступному.

_______________________________

