
1. ОЦІНКИ, РЕЗУЛЬТАТИ ТА АПЕЛЯЦІЇ (СКАРГИ) 

Оскарження результатів 

Кожен спортсмен має 10 хвилин після завершення своєї програми, щоб 

оскаржити свої оцінки. Для цього вони мають заповнити форму оскарження 

та сплатити організаторам узгоджений розмір компенсації. Всі змагання 

погодилися використовувати ціни IPSF WPSC - 50 фунтів стерлінгів, що не 

підлягають поверненню, для перегляду їхнього відео, а також 300 фунтів 

стерлінгів за розділ, який вони хочуть оскаржити, якщо вони наполягають на 

оскарженні.  

АРТИСТИК ПОУЛ СПОРТ 

Спортсмени не можуть сперечатися  або оскаржувати свої бали в цій 
категорії. 
УЛЬТРА ПОУЛ СПОРТ 

Спортсмени не можуть сперечатися  або оскаржувати свої бали в цій 
категорії. 
 

ПОУЛ СПОРТ / ПАРА ПОУЛ СПОРТ / ПОВІТРЯНІ ВИДИ СПОРТУ 

Організатори змагань повинні забезпечити, щоб відеоматеріали кожного 

спортсмена були доступні негайно на вимогу головного судді, якщо 

спортсмен вирішить оскаржити результати. Форми скарг на результати 

повинні бути надруковані заздалегідь.  Має бути встановлена система 

оплати. Це обговорюватиметься з головним суддею на першому засіданні. 

• Для оскарження балів спортсмени можуть подати апеляцію щодо їх 

результатів протягом 30 хвилин, коли особисті оцінки спортсменів 

оголошуються відповідно до національної процедури оскарження балів за 

національною шкалою. Після закінчення цього терміну оцінки не будуть 

скасовані. Існують витрати, які будуть повернуті, якщо скаргу чи апеляцію 

буде підтримано. Оплата повинна бути здійснена під час подання скарги. 

• Вартість скарги становить 300 фунтів стерлінгів на основі економічних 

розрахунків Великої Британії та Західної Європи.  



Процес оцінювання скарг 

• Організатор змагань виділяє співробітника для отримання скарг та оплати. 

Спортсмени повинні бути поінформовані про те, хто цей співробітник, і про 

спосіб оплати, який зазначається в пакеті привітання. В нашому випадку – 

готівкою при поданні скарги.  

• Форма оскарження результатів повинна бути заповнена протягом 10 

хвилин після того, як спортсмен отримає оцінки, щоб намір їх оскаржити був 

вказаний вчасно. 

• Виділені співробітники реєструють час скарги та приймають оплату. 

• Після цього спортсмену виділяють 5 хвилин для перегляду відеоматеріалу, 

а наглядач виділяється з персоналу. Цей співробітник не може висловлювати 

будь-яку думку щодо відео. Єдиною особою, якій дозволено дивитися відео 

зі спортсменом, є його тренер, затверджений IPSF, як зазначено в їх 

обов'язкових і бонусних формах. 

• Якщо спортсмен бажає продовжити оскарження, він повинен сплатити 

залишок зборів. 

• Коли головному судді буде зручно розглянути скаргу, він/вона буде робити 

запит щодо відеозапису та дивитися його, щоб оцінити, чи слід підтримати, 

чи відхилити скаргу. 

• Головний суддя запросить спортсмена подивитися відеозапис, якщо це 

необхідно, щоб правильність рішення була доказана, і зробить пояснення. 

• Якщо оскарження буде успішним (тобто оцінка збільшується), спортсмен 

отримає відшкодування і оцінка буде змінена і оголошений новий результат. 

• Якщо оскарження не відбулося (тобто оцінка залишається такою ж або 

знижується), повернення коштів не буде надано. Якщо вона нижча, нова 

оцінка буде оголошена. 

• Якщо спортсмен не отримає відшкодування, організатор змагань повинен 

надіслати повну оплату (за вирахуванням зборів при використанні PayPal) до 



IPSF через PayPal за адресою sales@polesports.org 

 

Результати 

• Усі результати зіставляються за допомогою комп'ютера. 

• Результати будуть зібрані та надані у відповідності з Національною 

інформаційною оцінкою, як зазначено в Правилах та Положеннях для кожної 

дисципліни. 

• Попередні результати будуть надані спортсменам, коли будуть оголошені 

їхні бали. 

• Спортсмени повинні чекати своїх балів у визначеному місці. Акредитовані 

IPSF  тренери можуть супроводжувати їх. 

• Усі результати повинні бути опубліковані на веб-сайті організаторів 

протягом двадцяти чотирьох (24) годин після нагородження медалями. 

• Усі спортсмени, які претендують на Міжнародні змагання, будуть 

перераховані на веб-сайті IPSF протягом двадцяти чотирьох (24) годин. 

• На Національних Чемпіонатах кожен спортсмен змагається за звання 

Національного чемпіона з Поул спорту 20ХХ, Національного Чемпіона Пара 

Поул спорту 20XX, Національного Чемпіона Ультра Поул спорту 20XX або 

Національного Чемпіона Поул спорту 20XX у розділі та категорії, в якій вони 

змагалися. Це довічне звання, якщо до спортсмена не було застосовано 

санкції. 

• На церемоніях вручення медалей на сцені допускаються тільки спортивні 

тренувальні туфлі, голі ноги або звичайні чорні шкарпетки. 

• Переможець з кожної категорії в кожному підрозділі отримає золоту 

медаль. 

• За друге і третє місце спортсмени отримають срібну і бронзову медалі 

відповідно. 

• Усі інші спортсмени отримають сертифікат учасника. 



• Ніякі гроші або інші подарунки не можуть бути надані іншим чином, ніж за 

допомогою спонсорства. 

• Організатори змагань повинні забезпечити подіум для переможців на 

церемонії нагородження, достатньо великий для дуетів (як пояснено вище). 

 

2. СИСТЕМА ОСКАРЖЕНЬ 

Конкурс повинен бути відкритим для всіх, прозорим і чесним за будь-яких 

обставин. Для представників IPSF, якщо виникає загальна скарга, вона має 

бути розглянута правильно. IPSF втручається лише в тому випадку, якщо 

скарга не може бути успішно вирішена федерацією та/або організатором 

змагань. Тому ви повинні мати детальну систему розгляду скарг та паперових 

записів для ваших звітів, а також для перегляду, якщо IPSF потребуватиме 

допомоги. Це не включає скарги щодо балів. 

Скарга має бути подана вам електронною поштою або усно, якщо ви в цей 

час на заході. На будь-які скарги, отримані через повідомлення в соціальних 

мережах, потрібно відповісти, попросивши надіслати їхню скаргу 

електронною поштою на правильну адресу електронної пошти, яку ви 

повинні надати. Жодна скарга не може бути вирішена за допомогою систем 

соціальних медіа; це не офіційний метод. 

Ваша усна система оскарження повинна бути записана у формі, яка повинна 

містити наступне: 

• Форма скарги повинна включати: 

• Ім'я та прізвище 

• Дата подання скарги 

• Дата інциденту 

• Контактні дані 

• Деталі скарги 

• Список свідків, якщо це можливо 



 

• У разі подання скарг електронною поштою, необхідно відповісти на 

загальні скарги за 7 днів. Це може бути разом з резолюцією або запитом на 

додаткову інформацію. 

• Організатори повинні мати незалежну групу для нагляду за оскарженням з 

остаточним рішенням або запитом на отримання додаткової інформації 

протягом 14 днів з дати подання скарги. Якщо потрібно більше часу для 

збору додаткової інформації або заяв, заявник повинен бути 

поінформований про час, який потрібен для завершення будь-якого 

проведення розслідування. 

• Якщо рішення не може бути прийняте, необхідно провести посередницьку 

нараду. Якщо це має відбутися, ви повинні зв'язатися з IPSF для отримання 

детальної інформації про те, як провести посередницьку зустріч та оформити 

відповідні протоколи. 

• Усі скарги повинні розглядатися належним чином. Якщо заявник 

звертається до IPSF, вона спочатку працюватиме з національною федерацією 

або організатором змагань, щоб вирішити ситуацію. 

 


