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ПОЛОЖЕННЯ ПРО СУДДІВСТВО 

ГЛАВА I 

1. Загальні положення та основні принципи 

1.1. Офіційні особи Конкурсу. Офіційні особи наділені певними повноваженнями для виконання 
ними певних функцій в ході змагання. До Офіційним особам Конкурсу відносяться Голова журі, 
члени журі, представники Оргкомітету, Глава Оргкомітету Конкурсу. 

1.2. Члени журі та Голова журі утворюють Суддівську комісію. 

2. Робота  членів журі. 

Члени журі виконують свої обов'язки колегіально під керівництвом  Голови журі. 

2.1. У разі рівного розподілу голосів при голосуванні право прийняття рішення надається 
Голові. 

2.2. Судді та їх об’єкти  не можуть бути учасниками Конкурсу. 

3. Обов'язки Голови журі. 

Голова журі здійснює керівництво Конкурсу  і відповідає за його проведення в повній 
відповідності з Планом заходу. 

3.1. Голова журі зобов'язаний: 

1. доповідати членам журі про протести і випадки порушення правил Конкурсу; 

2. приймати звіти і іншу офіційну інформацію, необхідну для визначення результатів Конкурсу 



3. в особливих випадках клопотати про відсторонення того чи іншого члена журі (Глава II 
«Дискваліфікація і виключення», ст. 7 п.п. а, б, е); 

4. Члени журі мають право: 

1. нараховувати штрафні бали учасникам при порушеннях під час проведення процедури 
відповідно до правил суддівства Конкурсу; 
2. розглядати або відхиляти будь-які претензії і протести; 
3. заборонити доступ до Конкурсних робіт; 
4. приймати рішення про дискваліфікацію учасників і вносити корективи в пов'язаний з цим 
розподіл призових місць; 
 
5. Звіт. 
По завершенню конкурсних робіт кожен член журі повинен надати Голові журі звіт про свою 
роботу у  письмовій формі. 
 
6. Помилки. 
Якщо член журі вважає, що їм допущена помилка, він зобов'язаний повідомити про це 
письмово в Суддівську комісію, яка прийме остаточне рішення. 
 

ГЛАВА II 

7. Дискваліфікація. 

Порушеннями, що призводять до дискваліфікації тих чи інших осіб, вважаються: 
а) будь-яка спроба, пряма або непряма, підкупу офіційних осіб і змови. Винними в цьому 
вважаються як особи, які запропонували хабар, так і погодилися взяти її, а також учасники 
змови; 
б) невиконання учасником розпоряджень членів журі; 
в) невчасно подана презентація, або така що не відповідає критеріям конкурсних робіт; 
е) непристойну поведінку або дії, що завдають шкоди інтересам Конкурсу. 
7.1. Реєстраційний внесок дискваліфікованого учасника не повертається. 
 
8. Рішення про дискваліфікацію. 
Рішення про дискваліфікацію учасника може бути прийнято колегіально членами журі. 
Причина повинна бути викладена в документі, який подається Голові від імені Суддівської 
комісії і не підлягає оприлюдненню. Остаточне рішення приймається Головою. 
7.1. У разі дискваліфікації учасника в протокол - за відповідними критеріями - заноситься 
значок «D». Член журі або представник Оргкомітету подає доповідну записку на ім'я Голови, і 
учасник вибуває зі змагань. 
7.2.Решеніе про дискваліфікацію члена журі приймається і затверджується Головою журі. 
7.3. Рішення про дискваліфікацію Голови журі приймається Оргкомітетом і затверджується 
Головою Оргкомітету Конкурсу. 
 
9. Виключення з Конкурсу. 
Виключення учасника з Конкурсу передбачено в разі його неявки або запізнення.   
8.1. У разі запізнення учасника в протокол виставляється оцінка 0 за всіма критеріями. 
Представник оргкомітету Конкурсу подає доповідну записку на ім'я Голови, і учасник вибуває з 
Конкурсу. 



8.2. У разі, якщо причина запізнення учасника визнана Головою журі поважною, Оргкомітет 
організовує участь конкурсанта в інший час, протягом конкурсного дня . Якщо така можливість 
відсутня, учасник вибуває з Конкурсу. 
8.3. Реєстраційний внесок  виключеного  учасника  не повертається. 
 
 
9. Втрата нагород. 
Будь-який учасник, якого виключено чи який дискваліфікований на протязі змагання, втрачає 
право на отримання будь-яких нагород, передбачених змаганням. 

 
ГЛАВА III 

Протести 
10. Право на протест. 
Право на протест мають тільки учасники змагання. 
11. Подача протесту. 
Кожен протест повинен бути поданий у письмовій формі і адресований Голові журі. Протест 
повинен бути вручений члену журі або представнику Оргкомітету. 
12. Час подачі протесту. Протест проти рішення Суддівської комісії про дискваліфікацію або про 
виключення з змагання повинен бути поданий учасником не пізніше ніж через 30 хвилин після 
винесення цього рішення. 
13. Слухання. Слухання протестуючого і всіх Сторін, пов'язаних з протестом має, по можливості, 
проходити відразу ж після подачі протесту. Сторони можуть мати на слуханні свідків. 
14. При відсутності на слуханні будь-якої Сторони або її свідків рішення може бути прийнято 
заочно, в тому числі і на користь іншої Сторони. 
14.1. У разі рівного розподілу голосів серед Суддів вирішальний голос має Голова журі. 
15. Неприпустимі протести. 
Не допускаються протести проти рішень Суддів, що стосуються виставлення оцінок і 
визначення підсумкових результатів. Ці рішення є остаточними. 
16. Затримка нагородження. 
У разі подачі протестів, які можуть змінити зміст підсумкового протоколу Конкурсу, Оргкомітет 
повинен затримати нагородження доти, поки не буде винесено остаточне рішення по всіх 
протестів. 
16.1. Вручення призів не може бути розпочато раніше, ніж через 30 хвилин після оголошення 
результатів змагання. 
17. Необгрунтований протест. 
Якщо Суддівської комісією буде доведено, що автор протесту діяв некоректно або протест 
буде визнаний необгрунтованим, Суддівська комісія може застосувати до автора протесту ст. 7 
цього положення. 
 
18. Конфіденційність 
Суддівська комісія не має права розголошувати результати Конкурсу учасникам і гостям до 
початку церемонії нагородження. Протоколи і оціночні відомості можуть бути висвітлені, 
опубліковані після церемонії нагородження. У разі розголошення результатів, з члена журі 
стягується штраф у розмірі  27000 грн. 


