ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Бюро ФБУ від 07.10.2019

ПОРЯДОК
подання та розгляду ПРОТЕСТУ на результати боксерського двобою
1. Протест – письмова заява від імені секунданта боксера щодо фактів, пов’язаних із недотриманням або
порушеннями Технічних правил AIBA під час проведення та/або оцінювання результатів двобою.
2. Порядок подання протесту.
2.1. Про намір подання протесту секундант боксера може повідомити секретарю змагань в усній формі не
пізніше п’яти хвилин після оголошення результату двобою, щодо якого подається протест;
2.2. Для цього секундант, який працював в даному двобої, повинен особисто (одноосібно!) підійти до
секретаря змагань і під особистий підпис отримати форму заяви на перегляд результатів
боксерського поєдинку (Додаток 1), в якій зазначається точний час її отримання;
2.3. Заява має бути заповнена українською мовою (для міжнародних змагань – англійською) і подана не
пізніше 30 хвилин після оголошення результату двобою, щодо якого поданий протест, разом з
підтвердженням внесення грошового завдатку;
2.4. В заяві мають бути зазначені: (1) раунд чи раунди, які підлягають перегляду; (2) конкретні
порушення Технічних правил AIBA з боку рефері з посиланням на пункт статті Правил і вплив цього
порушення на результат двобою; (3) невідповідність подій в ринзі та результатів оцінки двобою
боковими суддями.
2.5. З метою попередження подання на розгляд журі невмотивованих протестів, одній ї тій самій особі
(команді) заборонено подавати більше двох протестів, якщо попередні були відхилені;
2.6. Перегляд двобоїв проводиться журі в спеціально відведеному для цього приміщенні, в порядку
черговості їх проведення. У випадку недотримання заявником протесту вимог п.п. 2-1. – 2.4. цього
Порядку, журі вправі прийняти рішення про відмову в перегляді двобою.
3. Журі.
3.1. Протести, подані під час Чемпіонату України, Кубку України, міжнародного турніру, турніру з
присвоєнням звання майстра спорту України, МК, розглядаються журі у складі: технічний делегат
змагань, головний суддя змагань, заступники головного судді, які працювали на двобої щодо якого
поданий протест, оцінювачі роботи рефері і суддів;
3.2. Протеси, подані на змаганнях національного рівня нижчої категорії, розглядаються журі у складі:
головний суддя змагань, заступники головного судді, які працювали на опротестованому двобої;
3.3. Протест може бути розглянутий в кінці денної сесії або в кінці заключної сесії про що
повідомляються обидві команди. Якщо опротестовано результат фінального двобою змагань, журі
повинно мати можливість переглянути його під час сесії (щоб не затримувати нагородження);
3.4. Під час перегляду двобою журі не виходить за рамки порушень, зазначених в протесті, та переглядає
двобій з урахуванням наступних критеріїв оцінки: (1) кількість якісних ударів в цільову зону; (2)
домінування за рахунок технічної і тактичної переваги; (3) конкурентоспроможність.
3.5. Після перегляду двобою журі може задовольнити протест, змінити результат двобою та віддати
перемогу іншому супернику, або відмовити в задоволенні протесту і залишити в силі його результат.
Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає.
3.6. Після завершення перегляду двобою головний суддя змагань в письмовому вигляді повідомляє
обидві команди про рішення журі. Це рішення повинно бути одноголосним і є остаточним.
4. Завдаток.
4.1. Завдаток за розгляд протесту становить 500,00 (п’ятсот) доларів США еквівалент по курсу НБУ на
день подачі протесту;
4.2. Якщо після перегляду двобою журі виявить порушення, що вплинули на правильність оцінки його
результату і початкове рішення суддів буде змінено на користь сторони, яка подала протест, завдаток
повертається заявнику. Так само завдаток повертається у випадку відмови від поданого протесту до
моменту його розгляду журі.
4.3. У всіх інших випадках завдаток заявникові не повертається і зараховується на рахунок ФБУ.

