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1. ВСТУП. 

 

1.1. Загальні положення. 

 До складу  Федерації cудномоделізму та судномодельного спорту 

входять такі секції: 

1.1.1.Секція “С” -   моделі-копії - це точно виконані і правильно роз-

раховані в масштабі моделі кораблів і човнів. 

1.1.2.Секція “А/В” - швидкісні кордові моделі – моделі довільної 

конструкції, що мають власну плавучість, оснащені ДВЗ, які приводять в рух 

гребний або повітряний гвинт. Моделі за допомогою корду кріпляться до 

кордової щогли і проходять дистанцію, що є кругом, з найбільшою 

можливою швидкістю. 

1.1.3.Секція “NS; Е” - це точно виконані і правильно розраховані в 

масштабі моделі кораблів і човнів: 

1.1.3.1. NS(F-NS)- радіокеровані на відстані моделі кораблів, здатні 

рухатися і пливти,  які під час змагань керуються на відстані учасниками 

змагань  

1.1.3.2. E- самохідна модель, яка може плавати і пересуватися в надвод-

ному і підводному положенні (стані). Вона оснащена допустимим приводом. 

Це може бути, як точна копія існуючого корабля або такого, який існував 

раніше, так і судно довільної конструкції. 

1.1.4.Секція “FSR” – радіокеровані моделі групових перегонів, які 

оснащені двигунами внутрішнього згоряння . 

1.1.5.Секція “М” - радіокеровані самохідні моделі  Такі моделі можуть 

бути моделлю-копією будь-якого корабля, моделлю вільної конструкції або 

мати форму і вигляд корабля, човна, катера, але відповідати будівельним 

умовам класу. 

1.1.6.Секція “S” - моделі вітрильних яхт  – радіокеровані вітрильні мо-

делі, які для свого руху використовують тільки енергію вітру. 

 

1.2. Відповідність до міжнародних змагань. 

1.2.1. Змагання всіх класів моделей - основний напрямок судномодель-

ного спорту.  Україна є членом Всесвітньої організації з судномоделізму і 

судномодельного спорту NAVIGA, і ці правила розроблені на підставі правил 

цієї організації. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМАГАНЬ. 

 

2.1.Керівництво. 

Загальне керівництво з проведення офіційних всеукраїнських змагань, 

передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів, покладається на Міністерство України у справах сім`ї, 

молоді та спорту (далі - Міністерство). 

Міністерство згідно з укладеним договором з Федерацією 

судномоделізму і судномодельного спорту України  ( далі -Федерація) 
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делегує в установленому порядку останній повноваження щодо 

безпосереднього їх проведення.  

Організація та проведення регіональних змагань покладається на місцеві 

органи виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту і відповідні 

регіональні осередки ФСССУ. 

 

2.2. Положення про проведення всеукраїнських змагань. 

Положення про проведення всеукраїнських змагань (далі – Положення) 

розробляється на поточний рік на підставі Правил проведення змагань з 

судномодельного спорту (далі – Правила змагань) та затверджуеться 

організаторами змагань.  

 

2.3 Заявки на участь у змаганнях. 

2.3.1. Попередні заявки (див.відповідні Додатки у Правилах змагань по 

секціях моделей) на участь у змаганнях подають на адресу та в термін, що 

визначаються Положенням. 

2.3.2 Іменні заявки на участь у змаганнях подають в мандатну комісію в 

термін, що визначається Положенням. Форми іменної заявки - див.відповідні 

додатки у Правилах змагань по секціях моделей. 

 

2.4 Мандатна комісія 

  Допуск команд і їх учасників до змагань здійснюється відповідно до 

Положення.  

 

2.5 Технічна комісія 

2.5.1. Соcтав технічної комісії: 

1) Головою технічної комісії призначають заступника Головного судді ; 

2) Секретар – секретар старту; 

3) члени комісії – в залежності від кількості моделей від 4 до 6 чоловік 

(старші судді та судді). 

2.5.2. Персональний склад і розподіл обов’язків в технічній комісії 

визначається  Головним суддею змагань. 

        2.5.3. Технічна комісія перевіряє моделі у готовому до участі в 

змаганнях стані. Одночасно з моделлю перевіряються: 

- “Паспорт моделі” – для класів С, NS, Е; 

- “Міряльне посвідчення” – для класів S; 

     -     радіоапаратура  - для класів FSR, М, NS (у протоколі фіксується, 

на якій частоті ведеться передача та якими запасними каналами апаратури 

можливо користуватися).  

- вся документація і додаткові матеріали, по яким була побудована 

модель. 

2.5.4. Технічна комісія проводить огляд, перевірку та обмір моделі 

згідно з представленою документацією, регістрацію, жереб на всі дні змагань 

і встановлює відповідність моделей вимогам Положення і Правил змагань. 

Результати перевірки оформляються відповідним протоколом. 
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2.5.5. На всі зареєстровані моделі спортсменам видаються спеціальні 

номера, які спортсмени забов`язані прикріпити на корпусі у більш зручному і 

видному до огляду місці. 

 

2.6. Комендант змагань та комендантська команда. 

2.6.1. Комендант змагань відповідає за: 

1) Своєчасну підготовку місця змагань, в тому числі місць для учасників 

та глядачів, підсобних приміщень і їх санітарний стан, та художнє оформлен-

ня. 

2) Підготовку місця проведення змагання, обладнання для змагань, 

засоби контролю і зв’язку. 

3) Забезпечення заходів безпеки учасників та глядачів, які направлені на 

попередження  захворювань, травм і нещасних випадків, пов'язаних з не-

справністю обладнання та інвентарю на місці змагань. 

4) Забезпечення суддівської колегії необхідними інвентарем та матеріа-

лами. 

5) Підтримання необхідного порядку в місцях проведення змагань. 

6) Роботу обслуговуючого персоналу, виконання своїх обов’язків комен-

дантською командою. 

7) Установку дистанції змагань та її відповідність до Правил змагань і 

Положення. 

        8) В розпорядженні коменданта знаходиться технічний персонал, який 

виконує роботу по його вказівкам, при проведенні перегонів знаходиться на 

шлюпках, приймає моделі, які пройшли дистанцію або зійшли з неї, та до-

ставляє їх на старт. 

2.6.2. Комендант змагань підпорядкований Головному судді та його 

заступнику.  

 

2.7. Відповідальність. 

Відповідальность за можливу матеріальну шкоду, що може бути 

нанесена спортсменам, чи ушкодження,  що можуть бути нанесені моделям 

під час проведення змагань несуть фізичні або юридичні особи відповідно до 

чинного законодавства. 

 

3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 

3.1. Стать та вік учасників. 

3.1.1.В змаганнях з судномодельного спорту можуть брати участь 

чоловіки, жінки, юніори, юніорки. 

3.1.2.Учасники змагань поділяються на наступні вікові групи: 

1) група дорослих – незалежно від статі 18 років і старші; 

2) юнацька група (юніори)- незалежно від статі до 18 років; 

3.1.3.Юніори можуть виступати в змаганнях серед дорослих. 

               Вік учасників визначають на день початку змагань. 
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3.2. Допуск до участі у змаганнях. 

Право участі у змаганнях надається спортсменам відповідно до діючих 

нормативних актів Центрального органу виконавчої влади з фізичної 

культури та спорту й Федерації. 

 

3.3. Обов’язки та права учасників змагань.  

 3.3.1. Учасники змагань забов'язані: 

1) знати і безумовно виконувати ці Правила змагань, Положення та 

встановлений Організатором і Головною суддівською колегією порядок 

проведення змагань. Посилання на незнання Правил змагань і Положення не 

можуть служити виправданням порушень. 

2) дотримуватись загальних норм поведінки, дисципліни та спортивної 

етики, бути коректним та чемним по відношенню до інших учасників, суддів 

і глядачів; 

3) на змаганнях учасник може виступати з будь-якою кількістю моде-

лей у різних класах, передбачених Положенням, якщо інше не указано в 

Правилах змагань відповідної секції. У випадку збігу стартів або стендової 

оцінки за часом він не повинен вимагати зміни часу його старту чи зміни 

послідовності старту, якщо інше не указано в Правилах змагань відповідної 

секції; 

4) учасник повинен прибути на місце оцінки моделі до зазначеного часу і 

знаходитися зі своєю моделлю в спеціально відведеному для цього місці. 

5) під час змагань знаходитись у відведених для учасників місцях, 

6) виконувати всі розпорядження суддів та організаторів під час прове-

дення змагань; 

7) суворо дотримуватись правил заходів безпеки; 

       8) виступати в охайній спортивній формі; 

       9) приймати участь у процедурах (парадах) відкриття та закриття  зма-

гань, а переможці та призери -  і в процедурах нагородження. 

3.3.2.Учасники мають право звертатися до суддів тільки через представ-

ника (тренера - представника). До судді при учасниках спортсмени мають 

право звертатися безпосередньо. 

3.3.3.Учасники мають право отримати  звання Чемпиона України за 

умови: 

-  проведення Чемпіонатів України, що внесени до Календаря 

спортивних заходів із судномодельного спорту та затверджени 

Міністерством; 

- змагання проводяться за Правилами змагань; 

- в класі моделей взяли участь не менше 5 спортсменів (команд), які 

представляють не менше, ніж 3 регіона України. 

3.3.4. Учасники не мають права: 

1) виступати в одних і тих самих змаганнях в різних вікових групах; 

2) бути суддями  на тих самих змаганнях, у класах моделей  в яких вони 

приймают участь, як спортсмени; 
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3) втручатися в роботу суддів, вступати з ними в суперечки, зовнішньо       

виявляти своє  незадоволення суддівством. 
 

3.4.  Дискваліфікація  

3.4.1. Якщо під час змагань учасник порушив Правила змагань чи його 

модель не відповідає яким-небудь вимогам для даного класу, можливі такі 

покарання: 

1) модель дискваліфікується і всі результати, досягнуті на цій моделі, 

анулюються; 

2) учасник дискваліфікується в одній із спроб в цьому класі і результат, 

досягнутий у цій спробі, анулюється; 

3) учасник дискваліфікується в цьому класі моделей і всі результати, до-

сягнуті в цьому класі моделей, анулюються; 

4) учасник дискваліфікується на всі змагання і у всіх класах, а досягнуті 

їм у всіх класах результати, анулюються. 

3.4.2. Учасник може бути дискваліфікований, а його результати анульо-

вані, за неспортивне поводження, за рішенням Головного судді змагань. 

 

3.5. Помічники спортсменів 

3.5.1. Спортсмени в кожному класі (крім класів секції «С») можуть мати 

помічника за власним вибором. 

3.5.2. В цих класах моделей (крім класів секції «FSR») помічник може 

допомагати спортсменові тільки до оголошення готовності до старту. У 

класах секції  «FSR»  - до самого фінішу. Поки спортсмен виконує спробу, 

заїзд, його помічник не повинен впливати на нього вигуками, сигналами чи 

іншими засобами. Дії спортсмена повинні бути цілком самостійними. 

3.5.3. Помічникові дозволяється оголошення готовності до старту чітким 

підняттям руки тільки у разі його перебування на містку поруч з учасником. 

 

3.6. Заміна спортсменів і помічників 

3.6.1.Заміна спортсменів під час ходових іспитів не дозволяється. Запуск 

моделі повинен робити тільки той спортсмен, на якого вона зареєстрована. 

3.6.2.При проведенні стендової оцінки моделей спортсмен може бути за-

мінений у процесі суддівства моделей. Інтереси спортсмена в цьому випадку 

може представляти представник команди чи інший спортсмен. 

3.6.3. Заміна помічника під час підготовки моделі на старті забороняєть-

ся. 

 

3.7. Представники і тренери команд 

3.7.1. Кожна команда, яка бере участь у змаганнях, повинна мати пред-

ставника та тренера  або тренера-представника, який поєднує функцій обох 

(припускається з числа спортсменів). 

3.7.2. Представник та тренер  (тренер-представник) команди признача-

ється організацією, від якої команда виступає на змаганнях, і їх (його) пріз-

вища вказуються у іменній заявці. 
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3.7.3. Представники та тренери команд забов’язані знати та безумовно 

виконувати ці Правила змагань, Положення та встановлюваний 

Організаторами і Головною суддівською колегією порядок проведення 

змагань. Вони не мають права втручатися в дії Організатора або суддівської 

колегії. 

3.7.4. Представник команди є посередником між учасниками своєї ко-

манди та суддівською колегією і Організатором змагань. 

3.7.5. Представник команди несе відповідальність за поведінку учасни-

ків на тренуваннях і змаганнях, в місцях їх розташування, харчування та 

відпочинку.  

3.7.6. Представник команди забов'язаний: 

1) у встановлений термін надати в мандатну комісію документи, перед-

бачені Положенням; 

2) бути присутнім на нарадах суддівської колегії, якщо вона проводиться 

сумісно з представниками команд; 

3) брати участь у жеребкуванні, якщо воно передбачене Положенням або 

цими Правилами змагань; 

4) інформувати учасників своєї команди про всі вказівки Організатора та 

рішення суддівської колегії, які мають до них відношення; 

5) забезпечувати своєчасну явку учасників своєї команди на старт, наго-

родження та паради. 

3.7.7.Представник команди має право: 

        1) отримувати  у членів Головної суддівської колегії, судді – інформато-

ра і представників Організатора довідки з усіх питань проведення змагань, а 

у секретаріаті - матеріали змагань та інформацію про них; 

        2) подавати додаткові заявки або перезаявки не пізніше ніж за годину до 

початку програм кожного дня змагань; 

        3) подавати протест Організатору або в Головну суддівську колегію (у 

порядку, який наведений у цих Правилах змагань). 

3.7.8. Тренер команди несе відповідальність за спортивну підготовку 

учасників.  

3.7.9. У випадку тимчасової відсутності представника команди його 

функції може виконувати тренер або капітан команди. 

 

4. СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ 

 

4.1. Формування та склад суддівської колегії 
4.1.1. Головна суддівська колегія. Для керівництва суддівством змагань 

Організатор за поданням Президії ФСССУ завчасно призначає Головну суд- 

дівську колегію змагань. 

4.1.2. До складу Головної суддівської колегії входять: 

1) Головний суддя; 

2) заступник Головного судді з організаційних питань; 

3) заступник Головного судді зі спорту; 

4) заступник Головного судді з технічних питань; 
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5) заступник Головного судді по медичному забезпеченню – лікар    

змагань; 

6) Головний секретар. 

4.1.3. Головна суддівська колегія працює під керівництвом Головного 

судді та розглядає всі головні питання організації та проведення змагань. 

4.1.4. Суддівська колегія здійснює безпосереднє суддівство змагань. 

4.1.5. Суддівську колегію змагань формує Колегія суддів ФСССУ та 

Організатор змагань. 

4.1.6. Склад суддівської колегії (окрім членів Головної суддівської 

колегії) та обов'язки її членів, наведено у розділах по проведенню змагань в 

окремих класах секцій. 

4.1.7. Кількісний склад суддівської колегії  визначає Організатор в за-

лежності від масштабу змагань. Змагання з невеликою кількістю учасників 

можуть проводитися суддівською колегією у скороченому складі, але це не 

повинно впливати на якість та безпеку учасників змагань. 

4.1.8. Рівень кваліфікації суддівської колегії повинен відповідати 

масштабу змагань та забезпечувати можливість присвоювання учасникам 

спортивних звань (розрядів) у відповідності до Єдиної спортивної 

кваліфікації України. 

4.1.9. Для проведення змагань Головний суддя та його заступники   фор-

мують суддівські бригади,  до складу яких входять відповідні члени суддів-

ської колегії 

4.1.10. Безпосереднє керівництво роботою суддівських бригад здійсню-

ють старші судді, які очолюють ці бригади. Якщо обов’язки бригади виконує 

один суддя, він вважається старшим суддею. 

4.1.11. Суддями змагань не можуть бути учасники, представники або 

тренери (тренери-представники) команд, які включені до іменної заявки. 

 

4.2. Загальні обов’язки суддів. 

        4.2.1. Суддівська колегія в своїй роботі чітко керується цими Правилами 

змагань та Положенням. Суддівська колегія не має права вносити зміни до 

цих Правил змагань та Положення. 

4.2.2. Кожний суддя повинен: 

1) Бути кваліфікованими, неупередженим, організованим і дісціплінова-

ним, сумлінно виконувати свої обов’язки; 

2) Добре знати і неухильно дотримуватися цих Правил змагань і 

Положення; 

3) Попереджувати та припиняти будь-які випадки порушення учасни-

ками або глядачами цих Правил змагань та особливо заходів безпеки; 

4) Фіксувати та повідомляти старшому судді бригади, Головному судді 

або його заступнику про усі випадки порушення учасниками цих Правил 

змагань або норм поведінки, які він зафіксував. 

4.2.3. Суддя не має права: 

1) залишати місце проведення змагань без дозволу старшого судді бри-

гади, Головного судді або його заступника; 
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2) допомагати учасникам або давати їм поради при проходженні дис-

танції; 

3) повідомляти будь-кому відомості про спортивно-технічні результати 

змагань до їх затвердження (якщо це не передбачено його обов’язками); 

4) бути учасником, офіційним представником або тренером (тренером-

представником) команди на тих самих змаганнях. 

4.2.4. Судді на змаганнях працюють у однаковій формі: біла сорочка 

(блузка), темні штани (спідниця). За рішенням Головного судді можливі 

зміни формі, викликані погодними умовами або специфікою обов’язків судді. 

 

4.3. Головний суддя. 

4.3.1. Головний суддя очолює суддівську колегію  змагань та забезпечує 

проведення і суддівство змагань у відповідності з цими Правилами змагань і 

Положенням та вимогам техніки безпеки під час проведення змагань. 

4.3.2. Обов'язки Головного судді: 

4.3.2.1. До початку змагань Головний суддя зобов'язаний: 

1) перевірити стан місця змагань, обладнання та інвентаризацію, і ор-

ганізацію усіх видів забезпечення  на відповідність вимогам цих Правил 

змагань; 

2) затвердити акт готовності місця проведення змагань, обладнання та 

засобів їх забезпечення (див.відповідні Додатки у Правилах змагань по 

секціям моделей); 

3) погодити (встановити) порядок урочистого відкриття та закриття 

змагань, а також порядок нагородження переможців і призерів; 

4) призначити старших суддів, затвердити склад суддівської колегії; 

5) провести інструктаж суддів, під час якого оголосити порядок роз-

міщення суддів по їх ділянках роботи (бригади), ознайомити суддів з По-

ложенням і з особливостями суддівства цих змагань, визначити форму одягу 

суддів; 

6) разом з Організатором провести організаційну нараду Головної суд-

дівської колегії  та мандатної комісії з представником команд. 

4.3.2.2. Під час змагань Головний суддя зобов'язаний: 

1) організувати та контролювати хід проведення змагань і вирішувати всі 

суперечливі питання, що виникають; 

2).проводити засідання суддівської колегії сумісно з представниками 

команд після закінчення кожного дня змагань, а також у випадках коли того 

потребує хід змагань; 

3) приймати рішення по поданими протестам; 

4) затверджувати результати змагань у присутності представників 

команд після кожного дня змагань. 

4.3.2.3. Після закінчення  Головний суддя змагань зобов’язаний: 

1) оцінити роботи всіх членів суддівської колегії з урахуванням думки 

членів Головної суддівської колегії та старших суддів; 

2) підписати протокол змагань, звіт суддівської колегії; 

3) в триденний термін надати Організатору звіт. 
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4.3.3. Головний суддя має право: 

1) відмінити або перенести змагання, якщо до їх початку місце прове-

дення, обладнання, інвентар і (або) забезпечення безпеки не відповідає ви-

могам цих Правил змагань, а також при несприятливих гідрометереологічних 

умовах; 

2) припинити подальше проведення змагань або призначити перерву у 

випадку несприятливих гідрометереологіних умов або якщо місце змагань, 

обладнання чи інвентар стали непридатними; 

3) внести зміни до програми змагань, якщо це необхідно для поперед-

ження зриву змагань або забезпечення заходів безпеки; 

4) призначати по узгодженню з Організатором від покарання за необ-

ґрунтований протест, якщо він не визначений Положенням, оголосивши його 

представникам команд до початку змагань. Рішення оформлюють протокол-

ом сумісного засідання Головної суддівської колегії з представниками ко-

манд до початку змагань; 

5) провести перестановку суддів під час змагань; 

6) усунути від роботи суддів, що учинили грубі помилки або не справи-

лися зі своїми обов’язками; 

7) відмінити рішення суддів, якщо особисто переконався в його помил-

ковості; 

8) прийняти рішення з питання, по якому думки суддів розходяться; 

9) усунути від участі у змагання учасника (команду), представника чи 

тренера за грубе порушення цих Правил змагань, помічене ним самим, або 

затвердити рішення суддів про це. 

4.3.4. Головний суддя не має права змінювати встановлені цими Прави-

лами змагань і Положенням вимоги та умови проведення змагань. 

4.3.5. Рішення, прийняте Головним суддею, є остаточним. 

 4.3.6. Оцінку роботи Головного судді дає організація, яка призначила 

(рекомендувала) його на цю посаду. У випадку необхідності оцінку дає 

Президія ФСССУ. 

 

4.4. Заступник головного судді зі спорту. 

        4.4.1. Заступник головного судді зі спорту відповідає за комплектування 

суддівської колегії змагань, організовує та контролює її роботу, веде табель 

роботи суддів, працює за вказівками Головного судді. 

4.4.2. Заступник головного судді зі спорту має право зняти з дистанції 

учасника за порушення цих Правил змагань, зафіксоване ним самим. 

4.4.3. Заступник головного судді зі спорту заміщає Головного суддю під 

час його відсутності або за його вказівкою. 

 

4.5. Секретаріат 

4.5.1. Секретаріат змагань виконує нижче викладені функції: 
1) підготовка усієї суддівської документації та канцелярських матеріалів 

для проведення змагань і забезпечення ними всіх суддів; 

2) участь у роботі мандатної комісії; 
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3) визначення особистих та командних результатів; 

4) підготовка та оформлення протоколів змагань і звіту суддівської ко-

легії змагань; 

5) ведення протоколів засідань суддівської колегії та нарад, що прово-

дить Головний суддя (при необхідності); 

6) інформування судді-інформатора, представників команд, учасників і 

глядачів, представників засобів масової інформації про хід особистої та 

командної боротьби. 

4.5.2. До складу секретаріату входять: 

1) головний секретар; 

2) заступник головного секретаря; 

3) секретарі; 

4) оператор персонального комп’ютера (при необхідності). 

4.5.3. Головний секретар очолює секретаріат та підпорядковується лише 

Головному судді. Він несе відповідальність за правильне та своєчасне визна-

чення результатів змагань, за підготовку та оформлення всієї документації 

змагань і зобов'язаний; 

   1) до початку змагань отримати всю необхідну документацію, канце-

лярське приладдя, засоби оргтехніки та матеріали для нагородження, переві-

ряти їх якість та достатність, контролювати (при необхідності) забезпечення 

матеріалів, яких не вистачає; 

   2) до початку змагань перевірити підготовку та обладнання місця роботи 

секретаріату та засобів інформації учасників та глядачів про хід змагань; 

   3) Підготувати необхідну документацію для мандатної комісії та про-

вести інструктаж секретарів – членів мандатної комісії; 

   4) організувати стартові картки, прийняти від представників команд 

(учасників) технічні паспорти моделей; 

  5) організувати та контролювати роботу секретаріату; 

  6) приймати протести у представників команд і негайно докладати про 

них Головному судді; 

  7) підписати протокол змагань. 

4.5.4. За дорученням Головного судді Головний секретар дає інформацію 

представникам засобів масової інформації. 

4.5.5. Секретарі виконують роботу, доручену їм Головним секретарем. 

 

5. ПРОТЕСТИ. 

 

5.1. Кожен учасник змагань має право подавати протест у письмовому 

вигляді тільки через особу, яка відповідає за команду. Виняток становлять 

спортсмени, які виступають особисто. Подача колективних протестів не 

дозволяється. Не дозволяються протести проти оцінок при проведенні 

стендових змагань. 

5.2. Подача протесту не звільняє учасника від подальшої участі в змаган-

нях. Якщо спортсмен самостійно припинив змагання на основі поданого їм 
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протесту, то протест не розбирається, а спортсмен дискваліфікується на всі 

змагання. 

5.3. Протест подається апеляційному журі не пізніше ніж через одну 

годину після встановлення  причини для його подання і повинен містити такі 

відомості: 

а) посилання на відповідні статті правил, визначень або положень, 

які, на думку протестуючого, порушені; 

б) час, місце, а також докладний опис інциденту або причини про-

тесту, по можливості з ескізами і іншими доказами; 

в) прізвища свідків, які готові підтвердити причини протесту. 

5.4.  Подача письмового протесту і його розгляд здійснюється у 

відповідності  до Положення. 

5.5. Тренер-керівник і спортсмен, що подали протест, а також особи 

проти кого поданий протест, мають право брати участь при розгляді проте-

сту, але без права голосу. До розбору протесту можуть залучатися всі офі-

ційні особи, судді і свідки, які зобов’язані давати правдиві показання. 

5.6. Рішення по протестах приймається простою більшістю голосів чле-

нів журі. 

5.7. Публікація остаточних результатів, а також розподіл особистих і 

командних місць, нагородження проводяться тільки після розгляду всіх по-

даних протестів. 

6. МЕДИЧНИЙ КОНТРОЛЬ. 

 

6.1. Медичний контроль здійснює лікар змагань, який є заступником 

Головного судді по медичному забезпеченню. 

6.2. Лікар змагань входить до складу мандатної комісії. Він перевіряє 

правильність оформлення лікарських віз в іменних заявках та інших 

документах учасників і визначає допуск спортсменів до змагань за станом 

здоров’я . 

6.3. Рішення лікаря змагань про допуск або не допуск спортсмена до 

змагань за станом здоров’я є остаточним та безапеляційним. 

6.4. До початку змагань лікар повинен перевірити: 

- готовність і санітарно-гігіеничний стан місць проведення змагань, а 

також розміщення та харчування учасників у разі , якщо це передбачено По-

ложенням; 

- наявність і готовність засобів для надання невідкладної та першої ме-

дичної допомоги; 

6.5. Лікар змагань бере участь в складанні технічною комісією акта про 

готовність місця змагання та його обладнання до проведення змагань (під-

писує його). 

6.6. Лікар змагань інструктує і розподіляє обов’язки медичного пер-

соналу, визначає місце та порядок надання медичної допомоги під час зма-

гань. 

6.7. Під час змагань лікар здійснює: 
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       - санітарно-гігіеничний контроль за місцем проведення змагань та 

харчуванням учасників; 

- надання медичної допомоги при травмах і захворюваннях. 


