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Інструкція для делегата ФБУ з питань безпеки  

учасників гри під час проведення гри/туру в умовах воєнного стану  

 

1. Ця Інструкція визначає повноваження та обов’язки делегата ФБУ з питань дотримання 

учасниками змагань норм та вимог чинних Правил проведення Чемпіонату та Кубку 

України (далі – Правила проведення), а також з питань безпеки учасників гри в умовах 

воєнного стану, враховуючи загрозу під час оголошення повітряної тривоги, а також 

виконання та дотримання учасниками гри Безпекового протоколу ФБУ, а також 

відповідних регламентних норм ФБУ та вимог чинного законодавства України. 

 

2. Делегат ФБУ призначається Департаментом ФБУ на кожну гру змагань. 

 

3. До повноважень делегата ФБУ, окрім зазначених в Правилах проведення, належить: 

- контроль за організацією та дотриманням учасниками гри/туру положень Безпекового 

протоколу ФБУ та відповідних регламентних норм та вимог, положень ФБУ, чинного 

законодавства України до, під час та після гри; 

- перевірка укриттів в спортивних спорудах або поруч; 

- повідомлення секретарів та старшого судді гри про оголошення державною владою 

повітряної тривоги в місті проведення гри;  

- комунікація зі старшим суддею гри, представниками команд, ФБУ, органів державної 

влади з питань поновлення або закінчення гри (у разі, якщо під час гри було оголошено 

повітряну тривогу) та прийняття відповідного рішення; 

- з метою оптимізації часу гри задля її проведення - скорочення часу перерви між 2-ю та 

3-ю чвертями гри, відміна представлення команд, виконання державного гімну України 

перед початком гри тощо; 

- постійна комунікація зі старшим суддею гри; 

- інші повноваження, необхідні для виконання цієї Інструкції, Безпекового протоколу 

ФБУ, відповідних вимог чинного законодавства України. 

 

4. На делегата ФБУ покладені наступні обов’язки: 

- Забезпечення виконання вимог Безпекового протоколу ФБУ, а також перевірка 

дотримання вимог, передбачених Безпековим протоколом ФБУ для господаря туру під 

час організації ігор туру, а також відповідних регламентних норм ФБУ та вимог чинного 

законодавства України; 

- перевірка укриття (входи, виходи) перед грою; 

- інформування представників команд перед початком гри з приводу дій у разі оголошення 

державною владою повітряної тривоги;  

- прийняття рішення щодо зупинки та поновлення гри або її закінчення та догравання в 

інший час;  
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- здійснення постійного контролю за надходженням сповіщень державної влади про 

оголошення повітряної тривоги (Google сповіщення та/або відповідні дані додатку 

«Карта Тривог», інших додатків з негайними повідомленнями) в місті проведення гри 

та негайного повідомлення секретарів та старшого судді про зупинку гри у разі 

оголошення;  

- повідомлення Дпартаменту ФБУ про оголошення повітряної тривоги; 

- інші обов’язки, виконання яких необхідне для забезпечення виконання Безпекового 

потоколу ФБУ, відповідних вимог чинного законодавства України та безпеки учасників 

гри. 

 


