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 підтвердження здійснення добровільного внеску на рахунок ФБУ; 
 гарантійний лист щодо забезпечення даних Вимог під час змагань; 
 інформацію про наявність в місті проведення змагань спортивної інфраструктури необхідної 

для проведення змагань, що  відповідають вимогам розділу 4 Вимог "Місця проведення 
змагань». 

3.2. Заявка Місцевого осередку ФБУ щодо організації і проведення змагань на території і засобами 
осередку, розглядається Бюро ФБУ в порядку, визначеному Статутом ФБУ. 
3.3. Заявка Місцевого осередку ФБУ, який має заборгованість перед ФБУ по сплаті членських 
внесків, - не розглядаються. 
3.4. При розгляді заявки місцевого осередку ФБУ приймається до уваги минулий досвід належного 
виконання ним даних Вимог. 
3.5. ФБУ має право самостійно вирішити питання про проведення змагань на території будь-якого 
Місцевого осередку за попереднім погодженням з Мінмолодьспортом. 
3.6. Місцевий осередок ФБУ, який буде здійснювати організацію і проведення змагань, 
зобов’язаний до початку змагань надіслати та погодити з адміністрацією ФБУ брендбук. В 
брендбуці обов’язково зазначається:  
- дизайн нагородної атрибутики, логотип, кольори, брендування рингу та ринг сайд зони, шрифти, 
які будуть використані,  
- вигляд бордів, макетів рекламних зображень, плакатів для застосування офлайн та в соціальних 
мережах,  
- вигляд зразків брендованої продукції (календарі, футболки, головні убори, тощо).  

ФБУ, за запитом Місцевого осередку, може надати йому зразок брендбуку для більш 
детального розуміння вимог, зазначених в цьому пункті.   
3.7. Місцевий осередок ФБУ, який буде здійснювати організацію і проведення змагань, 
зобов’язаний до початку змагань надіслати та погодити з адміністрацією ФБУ план - схему з 
зазначенням місце розташування рингу (рингів),  розташування місць для суддів та ГСК, кімнати 
відпочинку суддів, місць ведення відеозйомки, розташування п'єдесталу, банеру, проведення 
урочистої частини, місць для VIP глядачів, ветеранів боксу, роздягальнь для боксерів, розміщення 
мед працівників, місць для видачі рукавичок, тощо.  
 
 

4. МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
4.1. Змагання поводяться в містах, на території Організатора змагань, вказаних Організатором 
змагань в заявці, що забезпечені спортивною інфраструктурою необхідною для проведення змагань, 
що  відповідає вимогам цього розділу 4 "Місця проведення змагань". Перенесення змагань в інше 
місце допускається тільки за умови погодження з ФБУ та місцевим органом виконавчої влади. 
4.2. 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. 
4.3. 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». 
4.4. В місцях проведення змагань також мають бути забезпечені: 

 система відеозапису боїв, що дозволяє провести їх повноцінний аналіз; 
 наявність окремої кімнати, з усім необхідним обладнанням (комп’ютер з підключенням до 

мережі Інтернет, флеш-карти, монітор), для перегляду суддями, в результаті розгляду 
протестів.   

 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, а під час проведення 

напівфінальних та фінальних двобіїв, забезпечення ведення трансляції з трьох камер; 
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 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; 
 охорона рингсайд зони, у дні проведення чвертьфінальних – фінальних двобоїв, для 

унеможливлення виникнення конфліктних ситуацій між учасниками та/або глядачами; 
 наявність кімнати для секретаріату змагань з оргтехнікою (комп’ютерами, принтером, 

сканером), доступом до мережі інтернет, робочими місцями для секретарів (столи, стільця); 
 окрема кімната для суддів, обладнана телевізором (монітором) для перегляду онлайн 

трансляції поєдинків. В кімнаті повинні бути питна вода, можливість приготувати гарячий 
чай, каву, наявність легких закусок, печива, тощо. В доступності від кімнаті для суддів має 
бути наявний туалет; 

 приміщення з усією необхідною апаратурою (комп’ютером, монітором, доступом до 
Інтернет, тощо) для можливості перегляду боїв за якими було подано протест. 

 приміщення для проведення нарад з тренерами, суддями, оргкомітетом; 
 наявність не менше двох роздягальнь з душовими кабінами для учасників змагань; 
 зони (приміщення) для підготовки боксерів до поєдинків; 
 система відеозапису боїв 

4.5. 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», окрім вимог зазначених вище, мають обов’язково забезпечити: 

 проведення прямих трансляцій на каналі ФБУ в Youtube, сторінці ФБУ з титрами і 
залученням професійного коментатора протягом всього періоду цих змагань; 

 проведення прямих трансляцій на каналі  Х-sport з титрами і залученням професійного 
коментатора протягом півфінальних та фінальних днів змагань; 

 організація інтерв’ю представників організаторів змагань на місцевому телеканалі; 
 організація інтерв’ю представників організаторів змагань на місцевому радіо; 
 залучення професійних фотографів та відеооператорів для підготовки фото та відео звітів, 

публікації фото в соц. мережах, а також відправки ФБУ посилань на їх завантаження з 
файлобмінника - до початку, протягом та після проведення змагань. 

4.6. 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. 
4.7. 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.  
4.8. Організатор змагань рівня Чемпіонату, Кубку України, Всеукраїнських турнірів з правом 
присвоєння звання «Майстер спорту України» з боксу, а також Міжнародних турнірів групи «А», 
зобов’язані не пізніше ніж за 7 днів до початку змагань, відправити на електрону пошту технічному 
делегату, головному судді змагань та ФБУ, звіт про готовність до проведення змагань, за формою 
затвердженою ФБУ.  
4.9. Організатор змагань зобов’язаний вчасно усунути недоліки відповідно до цих Вимог, 
встановлені технічним делегатом або головним суддею. 
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5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
5.1. Організатор змагань має забезпечити суддів, які пройшли реєстрацію для участі у змаганнях, а 
також офіційних осіб ФБУ та Мінмолодьспорту, триразовим харчуванням всі дні перебування їх на 
змаганнях відповідно до регламенту змагань. 
5.2. Всі судді змагань розміщуються в одному готелі. Офіційні особи ФБУ та Мінмолодьспорт 
розміщуються в одномісних номерах. 
5.3. 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. 
5.4. Організатори змагань за власний рахунок зобов’язані здійснювати трансфер суддів, інших 
офіційних осіб, представників ФБУ з готелю місця проживання до місяця проведення змагань та 
назад до готелю, в разі якщо відстань від готелю до місця проведення змагань складає більше ніж 
500 метрів. 
5.5. Організатори змагань забезпечують трансфер з вокзалів до готелю і з готелю до вокзалів 
офіційних осіб і суддів викликаних на змагання. 
 

6. СПОНСОРИ ФБУ 
6.1. 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. 
6.2. 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. 
6.3. Організатор змагань відповідає за монтаж рекламних матеріалів спонсорів ФБУ в день початку 
змагань та відповідає за їх демонтаж після закінчення змагань. 
6.4. Організатор змагань відповідає за якісне, надійне та естетичне розміщення рекламних 
матеріалів спонсорів ФБУ на всіх рекламних конструкціях протягом усього періоду проведення 
змагань. 
6.5. 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. 
 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
7.1. За невиконання або неналежне виконання цих Вимог суб’єктами боксу застосовуються 
дисциплінарні санкції відповідно до ст. 32 Статуту ФБУ. Окрім наведеного за звітом технічного 
делегата, складеного за результатами відповідного змагання, Бюро ФБУ може прийняти рішення 
щодо заборони проводити суб’єктами боксу змагань під егідою ФБУ терміном до 3 років. 
7.2. Відповідальність, в тому числі майнову, за перебування в Україні представників іноземних 
команд несе Організатор змагань. 
7.3. Персональну відповідальність за дотримання цих Вимог несе керівництво Організатора 
змагань. 
7.4. Дані Вимоги вступають в дію з моменту їх затвердження Виконкомом ФБУ і є обов’язковими 
для виконання всіма членами ФБУ. 
7.5. 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 Виконкому  
від 14.06.2021 р. 

 
Згідно п. 5 Вимог до Організаторів змагань з боксу, що проводяться під егідою ФБУ, Організатори 
змагань з боксу за власний рахунок здійснюють доплату суддям та офіційним особам змагань 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 - 200 грн. на добу; 
 суддя міжнародної категорії (одна зірка*) - 250 грн. на добу; 
 суддя міжнародної категорії (дві зірки**) - 300 грн. на добу; 
 суддя міжнародної категорії (три зірки***) - 350 грн. на добу; 
 голова суддівської колегії України - 350 грн. на добу;  
 NTO Технічний представник (ліцензійні ФБУ) -  200 грн. на добу; 
 Секретар, помічник секретаря - 200 грн. на добу; 
 ITO Технічний делегат (ліцензійні AIВA) - 350 грн. на добу; 
 робочі судді МК та інші особи, задіяні в проведенні змагань, які не мають зірок судді AIBA, 

отримують добову доплату як судді національної категорії.  
Крім цього, Організатори змагань за власний рахунок, за роботу протягом всього змагання або її 
частини, здійснюють доплати офіційним особам змагань в наступних розмірах: 

 технічний делегат ФБУ – 4 500 грн.; 
 головний суддя змагань – 3 000 грн.; 
 оператор СЕА – 3 000 грн.; 
 заступники головного судді - 3 000 грн.; 
 оцінювач суддів - 2 000 грн.; 
 голова та член журі - 2 500 грн.; 
 секретар – 3 000 грн.; 
 представник ФБУ/начальник команди/Генеральний секретар ФБУ - 2 500 грн.; 
 помічник секретаря – 2 500 грн.  
 NTO Технічний представник (ліцензійні ФБУ) – 2 500 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.; 
 Кубок України (чоловіки, жінки) - 20 000 грн.; 
 Чемпіонат України серед жінок - 15 000 грн.; 
 Чемпіонат України серед чоловіків до 22 років - 7 500 грн.; 
 Чемпіонат України серед жінок до 22 років – 7 500 грн.; 
 Чемпіонат України молоді, юніорів, школярі - 5 000 грн. 

 
У випадку проведення Організатором декількох чемпіонатів одночасно, Організатор здійснює 
оплату одного добровільного внеску на рахунок ФБУ в розмірі, що дорівнює найбільшому розміру 
внеску.  


