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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Федерація кіберспортивних заходів України (далі - ФКЗУ) відповідно до положень 

Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Закону України «Про запобігання впливу 

корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань», Конвенції проти 

маніпулювання спортивними змаганнями Ради Європи, розробила та затвердила ці Правила 

етики та чесної гри  (надалі – Правила), а також всіляко заохочує своїх членів до загального 

дотримання їх принципів.  

1.2. Ці Правила є регламентуючим документом для усіх спортивних змагань в рамках 

кіберспортивних ліг акредитованих ФКЗУ та обов’язкові до виконання всіма учасниками 

спортивних змагань, суддями, тренерами, допоміжним спортивним персоналом.  

1.3. Ці Правила визначають принципи чесної спортивної гри; вчинки та поведінку, які слід 

вважати неетичними або неспортивними; морально-етичні зобов’язання спортсменів, осіб 

допоміжного спортивного персоналу та інших осіб, які беруть безпосередню участь у 

спортивному змаганні, а також посадових осіб ФКЗУ з метою дотримання правил змагань, 

недопущення заборонених прийомів і методів боротьби, грубощів, шахрайства, інших 

протиправних діянь як засобів досягнення спортивних результатів.   

1.4. Чесна гра - це загальновизнані у спорті морально-етичні норми, що базуються на 

внутрішніх переконаннях усіх учасників спортивних заходів та змагань щодо верховенства 

взаємоповаги та змагальності, безкомпромісної боротьби з протиправним стимулюванням з 

метою досягнення результатів. 

1.5. Члени ФКЗУ та її органи, учасники спортивних змагань, судді, тренери, допоміжний 

спортивний персонал повинні дотримуватись цих Правил та проявляти належну обережність 

та обачність у виконанні своїх повноважень, сумлінно виконувати свої спортивні, професійні 

та службові обов’язки, не допускати зловживань ними, не розголошувати і не використовувати 

в інший спосіб ексклюзивну спортивну інформацію, крім випадків, встановлених законом, 

утримуватися від виконання неправомірних рішень чи вказівок та від задоволення пропозицій 

інших осіб, що можуть протиправно вплинути на хід або результати спортивних змагань, або 

можуть призвести до появи або підозри в неналежній поведінці, або будь-якій їх спробі 

1.6. Особи, на яких поширюється дія цих Правил або інших актів ФКЗУ, що стосуються 

предмету цих Правил, зобов’язуються негайно повідомляти Комітет з чесної гри ФКЗУ про 

порушення або можливі порушення цих Правил. 

1.7. Контроль за дотриманням цих Правил покладається на Комітет чесної гри ФКЗУ.  

1.8. Будь-яка особа, яка допустила порушення цих Правил або інших актів ФКЗУ, що 

стосуються предмету цих Правил, може бути притягнута до дисциплінарної відповідальності. 

Особа також може бути притягнута до адміністративної, кримінальної відповідальності у 

випадку наявності в її діях та/або бездіяльності складу адміністративного та/або 

кримінального правопорушення відповідно до чинного законодавства.  



 
 

 

 

2. ОБОВ’ЯЗКИ. ПРИНЦИПИ ЧЕСНОЇ ГРИ ТА СПОРТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 

2.1. Особи, на яких поширюється дія цих Правил, зобов’язані дотримуватися наступних 

вимог: 

2.1.1. Дотримуватися чинного в Україні законодавства, статутних, регламентних норм та 

рішень ФКЗУ, регламентів проведення змагань (турнірів). 

2.1.2. Володіти достатніми знаннями нормативно-правових документів, якими регулюється 

діяльність у кіберспорті та неухильно дотримуватися їхніх вимог. 

2.1.3. Утримуватися від будь-яких дій, що можуть завдати моральну чи матеріальну шкоду 

ФКЗУ та кіберспорту у цілому. 

2.1.4. Сприяти розвитку кіберспорту шляхом пропаганди та поширення позитивного досвіду. 

2.1.5. Дотримуватися об’єктивної позиції з будь-яких питань діяльності у кіберспорті. 

2.1.6. Неухильно дотримуватися принципів спортивної поведінки та принципів чесної гри, не 

застосовувати у своїй діяльності методів і засобів, що суперечать духу чесного суперництва. 

2.1.7. Виявляти повагу до суперників, товаришів по команді, суддів, глядачів, організаторів 

змагань, представників засобів масової інформації тощо. 

2.1.8. Дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки, не допускати зневажливих дій, 

жестів або висловлювань по відношенню один до одного, образ, грубощів, приниження честі, 

гідності та ділової репутації інших осіб, усвідомлюючи шкідливість наслідків від  емоційних 

нестриманих висловлювань і негативної поведінки. 

2.1.9. Утримуватися від будь-яких дій або поведінки, які можуть призвести до підозри у 

неналежній поведінці, не допускати шахрайства або інших протиправних діянь як засобу 

досягнення результату у спортивній грі. 

2.1.10. Не допускати публічне, у тому числі через засоби масової інформації, обговорення дій 

та рішень ФКЗУ або її посадових осіб, організаторів змагання, у тому числі щодо порядку 

проведення змагань або їх результатів, іншої інформації, яка може розцінюватися як оціночна 

про ФКЗУ, організаторів змагання, суддів, представників, спортсменів, команд, інших 

офіційних осіб змагання, у тому числі щодо якості проведення змагання, без дозволу ФКЗУ 

або організатора змагання (турніру).  

2.1.11. Не використовувати та не передавати іншим особам отриману ексклюзивну ігрову 

інформацію, конфіденційну або іншу інформацію, яка не є загальнодоступною, в тому числі з 

метою отримання особистої вигоди. 

2.1.12. Уникати ситуацій, які можуть призвести до виникнення реального або потенційного 

конфлікту інтересів та негайно повідомляти робочий орган ФКЗУ – Комітет чесної гри про 

будь-який конфлікт інтересів.  

Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її 

повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або 

вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. 

Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, у якій вона 

виконує свої повноваження, що може вплинути на об’єктивність або неупередженість 

прийняття рішень, або вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених 

повноважень. 

Приватний інтерес може включати, зокрема, але не виключно, особисту вигоду, фінансову 

вигоду чи інші мотиви для отримання переваги ля себе, членів сім’ї, друзів або інших 

пов’язаних осіб.  

2.1.13. Не приймати та не пропонувати подарунки або інші переваги, які можуть вплинути на 

їхню поведінку, створюючи будь-яку форму зобов’язання або викликаючи будь-який конфлікт 

інтересів, утримуватися від виконання неправомірних рішень чи вказівок третіх осіб щодо 

результатів гри, категорично відмовлятися від задоволення пропозицій інших осіб щодо ходу 

та\або результатів гри. 



 
 

2.1.14. Не допускати маніпулювання спортивними змаганнями, не пропонувати, не обіцяти, не 

давати та не приймати прямо чи опосередковано будь-яку грошову допомогу чи іншу вигоду 

у будь-якій формі з метою впливу на вчинення дій або бездіяльності у межах власної 

компетенції, або зміни результату, або ходу спортивних змагань, з метою запобігання 

повністю чи частково непередбачуваному характеру зазначених спортивних змагань, в тому 

числі з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди для себе або для інших осіб. 

2.1.15. Негайно інформувати Комітет чесної гри ФКЗУ про будь-яку пропозицію, визначену п. 

2.1.14 цих Правил. 

2.1.16. Не привласнювати об’єкти власності або майно, що належить ФКЗУ як безпосередньо, 

так і через посередників або інших пов’язаних осіб.  

2.1.17. Не допускати поведінки та/або висловлювань, які можуть бути оцінені як посягання на 

державний суверенітет або територіальну цілісність України. 

2.1.18. Не допускати посягання на честь та гідність приватних осіб або груп людей шляхом 

презирливого, дискримінаційного або зневажливого висловлювання, або поведінки за 

ознаками раси, кольору шкіри, етнічного, національного або соціального походження,  статі, 

мови, релігії, сексуальної орієнтації, зовнішнього вигляду тощо.  

2.1.19. Не використовувати ім’я (нікнейм), що мають нецензурне, непристойне або образливе 

значення. 

2.1.20. Не приймати участь у будь-яких парі або інших видах азартних ігор щодо результатів 

спортивного змагання, в якому вони або їхня команда беруть участь. 

2.1.21. Приймати рішення в межах власної компетенції професійно, доброчесно, відповідно до 

об’єктивних критеріїв.  

2.1.22. Не використовувати програмне забезпечення або модифікації програмного 

забезпечення, що використовується на змаганнях, з метою змінення виду та налаштування 

програмного забезпечення спортивної ігрової дисципліни або змінення характеристики 

об'єкта управління, якщо це призводить до створення нерівних умов учасникам змагань під 

час їх проведення змагань. 

2.1.23. Не допускати будь-яких інших проявів неспортивної поведінки як то: лайка, 

залякування, тиск чи агресивна поведінка по відношенню до інших осіб, використання 

висловів або жестів, що наносять образу чи провокують глядачів, відповідь на порушення з 

боку суперника (спроба помститися); висловлення незгоди з рішенням офіційних осіб у 

формах, не передбачених регламентом змагання (турніру), висловлення незадоволення 

рішеннями або зауваження на адресу офіційних осіб; подання заявки, для участі у змаганні, 

що містить недостовірні, невірні, неповні або неправдиві відомості; навмисне нанесення 

збитку майну організатора змагання (турніру), ФКЗУ, інших учасників змагання або глядачів.  

2.1.24. У випадку виникнення спірних питань звертатися до уповноваженого робочого органу 

ФКЗУ – Комітету чесної гри. 

2.2. ФКЗУ наголошує, що принципи чесної гри базуються на принципах етики та опонують 

концепції успіху у спорті за будь-якої ціни, пропагують чесність та рівні можливості для усіх 

осіб, що змагаються, та підкреслюють повагу особистості та гідності кожного, хто бере участь 

у спорті.   

2.3. Основними принципами чесної гри є: 

2.3.1. сприйняття суперника (команди суперників) як партнера в рамках єдиної спільноти, 

метою якої є досягнення високого морального і естетично привабливого спортивного 

результату; 

2.3.2. чесність, шляхетність, сумлінність, рішуча та гідна поведінка у ситуаціях, коли інші 

поводяться нечесно; 

2.3.3. моральний самоконтроль і усвідомлений моральний вибір дій і вчинків на користь 

глобально визнаних соціальних цінностей - справедливості, добра, істини; 

2.3.4. утримання від будь-якої переваги, яка не є результатом власних успішних змагальних 

дій, уникнення використання стимуляторів, допінгових речовин або інших заборонених 

засобів, які надають протиправну фізичну перевагу над іншими учасниками змагання 

(турніру); 



 
 

2.3.5. повага до загальноприйнятих правил кіберспорту, в тому числі у співпраці з суддями, 

включаючи реакцію на їх рішення; вирішення конфліктів шляхом здорових і конструктивних 

переговорів за правилами змагання (турніру); 

2.3.6. повага до правил гри та правил змагання (турніру), своїх суперників, товаришів по 

команді, організаторів, глядачів тощо; 

2.3.7. недопущення використання будь-якої форми автоматизації процесу гри, або 

додаткового програмного забезпечення, не передбаченого правилами змагання (турніру), 

положеннями ФКЗУ, технічними правилами, недопущення інших форм хакінгу, DDoS-атаки 

або інших способів технічного зламу і заподіяння несправності технічному устаткуванню 

суперників чи іншого обладнання змагання (турніру); 

2.3.8. прагнення покращувати та розвивати кіберспорт, та у разі виявлення помилок або 

дефектів у грі, повідомляти про це розробників гри, організаторів змагання (турніру) та інших 

гравців. Використання несправності, про яку не знають інші сторони, на свою користь, 

вважається шахрайством та порушенням принципів чесної гри та цих Правил;  

2.3.9. недопущення гри за логіном іншого учасника змагання за будь-яку винагороду, 

недопущення змови між учасниками змагання, в тому числі шляхом навмисного програшу у 

змаганні або турнірі чи спотворення реального результату гри; 

2.3.10.  недопущення підкупу, пропозицій, вказівок, умовлянь, примушування або 

підбурювання інших осіб щодо ходу та результатів спортивної гри; 

2.3.11. недопущення змови  з оглядачем, що призводить до нечесної гри, або прийняття 

підказок від оглядача без повідомлення судді змагання про його некоректну поведінку. 

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

3.1. У випадку порушення учасниками (гравцями) кіберспортивних змагань (турнірів), 

обов’язків, визначених цими Правилами та\або принципів чесної гри, до таких учасників 

(гравців) можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення: 

3.1.1. Попередження.  

Попередження застосовується за вчинення вперше незначного порушення та виражається в 

усному чи письмовому нагадуванні суті дотримання правила, а також попередженням про 

застосування іншої, більш суворої санкції в разі повторного вчинення порушення. 

3.1.2. Присудження технічної поразки у геймі. 

Технічна поразка виражаються в присудженні учаснику або команді - порушнику поразки в 

геймі, а його / її супернику - перемоги в геймі. В разі, якщо гейм, в рамках якого має бути 

застосовано технічну поразку, був зіграний, його результати підлягають анулюванню. 

Учасник або команда, яким було присуджено поразку в геймі вважається переможеним /ою в 

геймі, а його/її суперник вважається переможцем в геймі, за винятком випадку присудження 

поразки в геймі обом учасникам змагань (обом командам). У разі застосування санкції у 

вигляді технічної поразки в геймі, всі раніше застосовані стягнення в рамках даного гейму 

зберігаються. 

3.1.3. Присудження технічної поразки у матчі, змаганні. 

Технічна поразка в матчі, змаганні виражається у присудженні учаснику або команді - 

порушнику поразки в матчі, а його / її супернику - перемоги в матчі, змаганні. У разі якщо 

матч/змагання, у рамках якого має бути застосовано технічну поразку, був зіграний, його 

результати підлягають анулюванню. Учасник або команда, яким було присуджено поразку в 

матчі/змаганні, вважається переможеним/ою в матчі, а його/її суперник вважається 

переможцем в матчі/змаганні, за винятком випадку присудження поразки в матчі/змаганні 

обом учасникам змагань (обом командам). Присудження технічної поразки в матчі/змаганні 

може бути наслідком видалення учасника або команди. У разі застосування стягнення у 

вигляді технічної поразки в матчі/змаганні, всі раніше застосовані санкції в рамках даного 

матчу зберігаються. 



 
 

3.1.4. Видалення зі змагань (дискваліфікація).   

За вчинення повторного порушення може застосовуватися стягнення у вигляді видалення, яке 

виражається у вимозі покинути місце проведення змагань. У разі видалення учасника зі 

змагань, що проводяться за системою на вибування (або на відповідному етапі змагання), 

учаснику зараховується технічна поразка у всіх можливих наступних матчах з нульовим 

рахунком. Зайняте місце не зберігається. За необхідності, для остаточного розподілу місць, 

після видалення такого учасника, призначаються додаткові матчі. У разі видалення учасника 

змагань, що проводяться за круговою системою (або на відповідному етапі, в т.ч. груповому), 

якщо учасник брав участь в більш ніж половині матчів змагань (етапів), за решту йому 

надається технічна поразка, якщо він зіграв не більш як половину матчів результати зіграних 

ним матчів змагань (етапів) анулюються. У разі участі у змаганні команди – стягнення у 

вигляді видалення застосовується до всього складу команди. 

3.2. Стягнення, передбачене п. 3.1.1. цих Правил, може накладатися під час змагання за 

рішенням судді шляхом усного чи письмового нагадування учаснику змагання суті 

дотримання правила.  

3.3. Стягнення, передбачені п. 3.1.2 - 3.1.3 цих Правил, можуть накладатися за рішенням 

організатора турніру на підставі рекомендацій Комітету чесної гри ФКЗУ.  

3.4. Стягнення, передбачене п. 3.1.4. цих Правил, може накладатися за рішенням судді або 

організатора турніру на підставі рекомендацій Комітету чесної гри ФКЗУ.   

3.5. Рекомендації для організаторів турніру щодо рішення про накладення стягнень, 

передбачених п. 3.1.2.-3.1.4 цих Правил, приймаються Комітетом чесної гри більшістю голосів 

на підставі протоколів гри, рапортів суддів, скарг (звернень) інших учасників змагання,  а 

також будь-яких заяв та документів, що маються у розпорядженні. 

3.6. За неякісне виконання суддівства та/або у випадку невиконання суддями обов’язків, 

визначених цими Правилами та\або принципів чесної гри, до таких суддів можуть бути 

застосовані такі дисциплінарні стягнення: 

3.6.1. Відсторонення судді. 

Відсторонення судді полягає у тимчасовому призупиненні виконання суддею своїх обов’язків. 

Якщо порушення виявлено під час проведення змагань, то в такому випадку проводиться 

заміна судді. Рішення про відсторонення та/або заміну судді приймається організатором 

турніру на підставі рекомендацій Комітету чесної гри ФКЗУ. При цьому, Комітет чесної гри 

ФКЗУ повинен провести повторну атестацію відстороненого судді. 

 


