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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комітет чесної гри ФЕДЕРАЦІЇ КІБЕРСПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ УКРАЇНИ (надалі – Комітет) є
незалежним постійно діючим робочим органом ФКЗУ.
1.2. Діяльність Комітету визначається цим Положенням, Статутом ФКЗУ, та рішеннями керівних
органів ФКЗУ.
1.3. Комітет визнає статутні цілі та завдання ФКЗУ з питань просування та вдосконалення чесної гри
та цінностей, яку вона представляє у кіберспорті, та бере зобов’язання виконувати обов’язки, покладені
на нього цим Положенням.
1.4. Офіційна назва: «Комітет чесної гри Федерації Кіберспортивних Заходів України».

2. МЕТА КОМІТЕТУ
2.1. Головна мета Комітету полягає у просуванні та розвитку чесної гри та цінностей, які він
представляє у кіберспорті, навчанні та у повсякденному житті, зокрема дотриманні правил поваги до
супротивника, боротьби з насильством, допінгом тощо.
2.2. Комітет також створюється з метою протидії правопорушенням, що визначені нормативноправовими актами ФКЗУ; здійснює у межах своїх повноважень систематичний контроль за
дотриманням законодавства та нормативних актів ФКЗУ, пов'язаний з організацією і проведенням
спортивних змагань в рамках кіберспортивних ліг акредитованих ФКЗУ, а також за реалізацією заходів
щодо запобігання правопорушенням, які впливають на результати цих змагань; перевірки фактів
вчинення правопорушень Правил чесної гри та складання відповідних висновків тощо.

3. ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ
3.1. Впроваджує сучасні організаційні заходи та вдосконалювати ініціативи чесної гри в
кіберспортивних лігах акредитованих ФКЗУ.
3.2. Співпрацює із засобами масової інформації, органами державної влади та органами місцевого
самоврядування з метою просування та поширення принципів чесної гри.
3.3 Приводить методику суддівства та спостереження суддівства до однаковості трактувань ігрових
епізодів згідно з вимогами чинних Регламентів проведення турнірів та правил гри.
3.4. Представляє загальну позицію ФКЗУ в недержавних та державних організаціях, що займаються
питаннями чесної гри в кіберспорті та етичними питаннями.
3.5. Організовує семінари та будь-які інші відповідні заходи для просування чесної гри та етики.
3.6. Проводить моніторинг спортивних змагань в рамках кіберспортивних ліг акредитованих ФКЗУ,
забезпечує своєчасний розгляд звернень, заяв про факти впливу на результати таких спортивних
змагань, випадків порушення положень Правил чесної гри, проводить за цими фактами і заявами
відповідні перевірки.

4. СКЛАД КОМІТЕТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
4.1. Комітет складається з Голови та двох членів. Члени Комітету не можуть входити до складу будьяких кіберспортивних ліг та інших кіберспортивних організацій.
4.2. Президент ФКЗУ затверджує Голову Комітету, а також членів Комітету на підставі пропозиції
Голови Комітету..
4.3. Склад Комітету призначається безстроково. Голова та члени Комітету можуть бути виведені зі
складу Комітету за власним бажанням або за рішенням Президента ФКЗУ.
4.4. Голова або будь-який член Комітету має право подати до Президента ФКЗУ заяву про складення
своїх повноважень за власним бажанням. Повноваження Голови/члена Комітету припиняються з
моменту винесення Президентом ФКЗУ відповідного рішення про припинення повноважень. До
ухвалення такого рішення Голова/член Комітету, який подав заяву, продовжує виконувати свої
обов'язки.
4.5. У випадках, коли Голова/член Комітету, який подав заяву про складення своїх повноважень,
фактично уникає без поважних причин виконання своїх обов'язків до ухвалення рішення про
припинення його повноважень, Президент ФКЗУ своїм розпорядженням призначає тимчасового
Голову/члена Комітету, який виконуватиме обов'язки Голови/члена Комітету до дня ухвалення
Президентом ФКЗУ відповідного рішення щодо заміни Голови/члена Комітету.
4.6. Комітет організовую свою роботу згідно з планом, затвердженим Головою Комітету.

5. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМІТЕТУ
5.1. Комітет контролює якість виконання роботи суддів та гравців під час проведення змагань
кіберспортивних ліг акредитованих ФКЗУ
5.2. Проводить перевірки фактів порушення суддями ФКЗУ та гравцями акредитованих ФКЗУ
кіберспортивних ліг статутних, регламентних норм, правил та положень.
5.3. Проводить рейтингову атестацію суддів ФКЗУ та гравців акредитованих ФКЗУ кіберспортивних
ліг.
5.4. Проводить ротацію суддів згідно з рейтинговими показниками.
5.5. Приймає звернення від фізичних чи юридичних осіб (Надалі - Заявник) щодо аналізу спірних
моментів, які стосуються правил та принципів чесної гри в матчах кіберспортивних ліг акредитованих
ФКЗУ на електронну поштову адресу.
5.6. На підставі проведеного аналізу чесної гри готує висновок про наявність або відсутність фактів
впливу на результати спортивних змагань кіберспортивних ліг акредитованих ФКЗУ та/або фактів
порушення положень Правил чесної гри, передає рекомендації для винесення рішення.
5.7. Заявнику на електронну поштову адресу, з якої було надіслано звернення, надається остаточне
рішення аналізу чесної гри в термін до 30 календарних діб з моменту звернення до Комітету.
5.8. Комітет має право співпрацювати із засобами масової інформації з питань чесної гри та етики в
кіберспорті.

6. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВИ КОМІТЕТУ
6.1. Особисто керує роботою комітету та головує на його засіданнях
6.2. Розподіляє та затверджує функціональні обов’язки членів Комітету
6.3. Надає на затвердження Президенту ФКЗУ пропозиції щодо змін у складі Комітету.
6.4. Приймає рішення щодо проведення засідань Комітету.
6.5. Пропонує порядок денний засідань Комітету.
6.6. Утворює постійні комісії Комітету та затверджує їх персональний склад.
6.7. Представляє Комітет у відносинах з іншими робочими органами та членами ФКЗУ.
6.8. Підписує документи Комітету.
6.9. Організовує проведення перевірок за заявами, зверненнями та повідомленнями про факти впливу
на результати спортивних змагань та/або порушень Правил чесної гри.

7. ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ
7.1. Засідання комітету вважається правомочним приймати рішення за умови присутності на ньому
більше половини членів Комітету. Засідання Комітету веде Голова Комітету.
7.2. Підготовку матеріалів до розгляду з питань, що надійшли до Комітету, здійснює один з його членів
за дорученням Голови Комітету.
7.3. У процесі розгляду питань Комітет може вдаватися до консультацій та висновків експертів,
дотримуючись принципів неупередженості і конфіденційності.
7.4. Кожен член Комітету має один голос.
7.5. На засіданні усі члени Комітету голосують особисто.
7.6 Рішення приймається простою більшістю голосів від числа присутніх членів Комітету відкритим
голосуванням.
7.7. За рівної кількості голосів, голос головуючого на засіданні є вирішальним.
7.8. Комітет може проводити засідання та приймати рішення шляхом використання засобів онлайн
зв’язку у режимі відеоконференції, яка повинна забезпечувати можливість чути та бачити усіх
присутніх членів Комітету одночасно.
7.9. Прийняті рішення на засіданнях Комітету оформляються Протоколом, який підписує голова
Комітету та усі присутні члени Комітету, та до якого додаються використані матеріали.

8. КОМІСІЇ КОМІТЕТУ
8.1. Утворення постійних комісій та затвердження їх персональних складів здійснюється Головою
Комітету.
8.2. Постійні комісії Комітету є робочими органами Комітету, що виконують функціональні обов’язки
згідно з напрямками роботи.
8.3. До складу постійних комісій входять: голова комісії, заступник голови комісії та члени комісії у
кількості, визначеній Комітетом. До складу комісій можуть також обиратися особи, які не є членами
Комітету та мають відповідну фахову кваліфікацію.

8.4. Регламентуючі документи щодо організації роботи Комітету та постійних комісій затверджуються
Комітетом.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження Президентом ФКЗУ
9.2. Діяльність Комітету фінансується за рахунок ФКЗУ.
9.3. Будь-які інші питання, не передбачені цим Положенням, вирішуються Президентом ФКЗУ.
9.4. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються та затверджуються Президентом ФКЗУ
за поданням голови Комітету.
9.5. Діяльність Комітету може бути припинена рішенням Президента ФКЗУ.

