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Затверджено: 
рішенням ПРЕЗИДІЇ 
ВФТС від 18.12.2013 р . 

 

Обов'язки організатора офіційних Чемпіонатів України та Кубків України 
 

Інформаційна підготовка проведення ЧУ або КУ 
1 . Організатор повинен представити такі матеріали: 

a ) Плакат - реклама (мінімальний формат A3) 
б) Програма для змагання (мінімальний формат A5), включаючи : 

- Вітання Президента ВФТС з його фотографією 
- Список учасників ЧУ або КУ в алфавітному порядку українською мовою з зазначенням 
областей України 
- Короткі відомості про голів змагань ЧУ або КУ 
- Короткі відомості про суддів ЧУ або КУ 
- Попередній розклад проведення ЧУ або КУ 

Емблема ВФТС і повна назва ЧУ або КУ повинні використовуватися у всіх випадках і у всіх 
оголошеннях . 
 
Підготовка місця проведення ЧУ або КУ 
1 . Прапор ВФТС або проекція прапора ВФТС має бути ясно і чітко розташовані в місці проведення 
змагання. Логотип і повна назва ВФТС і повна назва ЧУ або КУ повинні бути розміщені на головній 
сцені і бути в межах видимості глядачів і телекамер під час змагань. 
2 . Ніякі рекламні оголошення не можуть бути більше ніж титул змагання та назву і логотип ВФТС. 
3 . П'єдестал для нагородження золотих, срібних і бронзових призерів повинен мати крок з 
мінімальними розмірами 1 м х 0,6 м і максимальною висотою 50 см для золотих призерів. П'єдестал 
повинен бути розташований в передній частині головної сцени для проведення церемонії 
нагородження. 
 
 
Церемонія відкриття ЧУ і КУ 
1 . Всі офіційні ЧУ або КУ повинні бути проведені починаючи з 1 / 4 фіналу тільки у вечірньому 
відділенні дня змагань. 
2 . У денному відділенні дня змагань, у разі проведення перших відбіркових турів ЧУ або КУ (кількість 
учасників більше ніж 1 / 4 фіналу) , повинна бути проведена коротка церемонія відкриття з 
наступними мінімальними вимогами: 

а ) оголошення ведучого має включати в себе: 
- вітання 
- Назва ЧУ або КУ (якщо дані змагання є відбірковими на офіційні ЧС , КМ або ЧЄ , КЕ з 
чітким зазначенням всіх деталей) 
- Кількість пар спортсменів і областей учасників 
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- Представлення суддів 
2 . У вечірньому відділенні дня змагань , у випадку якщо ЧУ або КУ проводиться повністю в цьому 
відділенні або перед проведенням 1 / 4 фіналу ( відбіркові тури пройшли в денних відділеннях ) , 
повинна бути проведена повна церемонія відкриття за участю всіх спортсменів з наступними 
мінімальними вимогами : 

a ) прапор ВФТС мають винести 4 людини перед виходом ладом команд всіх областей учасників 
(в алфавітному порядку областей) , очолюваних капітанами команд , несучими таблички з 
назвами областей України). Області - організатору дозволено виходити останньої 
б) оголошення ведучого має включати в себе : 

- вітання 
- Назва ЧУ або КУ (у разі , якщо дані змагання є відбірковими на офіційні ЧС , КМ або ЧЄ , 
КЕ з чітким зазначенням всіх деталей) 
- Представлення кожної пари із зазначенням імен та прізвищ спортсменів з назвою 
області , яку вони представляють 

в) подання голови змагань та суддівської колегії 
Учасники ЧУ або КУ , голова змагань і суддівська колегія залишаються на паркеті до кінця 
церемонії відкриття. 
г) в обов'язковому порядку членом Президії ВФТС має бути зачитано привітання Президента 
ВФТС 
д) в обов'язковому порядку має бути вітальне слово офіційного представника спорткомітету 
області або міста організатора чи інших офіційних осіб області або міста організатора 
е) ЧУ або КУ оголошується відкритим. Після оголошення відкриття ЧУ або КУ повинен грати 
державний гімн України 

 
Церемонія нагородження ЧУ і КУ 
1 . Перерва між закінченням фіналу ЧУ або КУ і початком церемонії нагородження не може 
перевищувати п'яти хвилин. 
2 . Медалі, дипломи , кубки ( якщо передбачені) встановленого зразка повинні бути принесені до 
місця проведення нагородження заздалегідь. Квіткові букети для всіх фіналістів жіночої статі повинні 
також повинні бути принесені до місця проведення нагородження заздалегідь. 
3 . Церемонія нагородження повинна включати такі мінімальні вимоги : 

a ) фанфари 
б) вихід ладом всіх фіналістів 
в ) оголошення результатів має бути з останнього місця до 1-ого місця у фіналі із зазначенням 
імен та прізвищ спортсменів та областей України , які вони представляють (якщо дані змагання 
є відбірковими на офіційні ЧС , КМ або ЧЄ , КЕ з чітким зазначенням всіх деталей) 
г) медалі , дипломи, кубки (якщо передбачені) , призи ( якщо передбачені) для фіналістів 
повинні вручати не більше ніж 3 представника : 

- Президент ВФТС або член Президії ВФТС 
- Представник спорткомітету області або міста організатора або інше офіційне особа 
області або міста організатора 
- голова змагань змагань 

д) після оголошення переможців ЧУ або КУ повинен грати державний гімн України 


