
Загальні правила ІСУ - Правило 123, параграф 4 
«Обмеження щодо подачі протестів в фігурному катанні» 
 
Інцидент, що мав місце не так давно, спонукав до створення 
внесення деяких уточнень, що стосуються вищевказаного положення. ці 
уточнення, зокрема, стосуються можливих корекцій в змаганнях по 
фігурного катання (одиночне і парне катання, танці на льоду і синхронне 
катання) щодо підрахунку балів і результатів змагань, а також 
дозволених термінів для застосування таких корекцій. 
Рада ІСУ на своєму засіданні в Гельсінкі, що проходив з 25 по 27 березня 
2017 року, прийняв рішення нагадати Офіційним особам ІСУ змагань 
з фігурного катання, про необхідність суворо дотримуватися положення 
правила 
123, пункт 4, які свідчать: 
"4. Обмеження щодо подачі протестів 
А. Фігурне катання 
a) Чи не дозволяється подавати Протести щодо оцінок Рефері, Суддів 
і Технічної бригади (Технічного Контролера і Технічних 
Фахівців, Оператора повтору і введення даних) отриманих 
фігуристом за свій виступ; 
b) Протести проти результатів змагань допускається тільки в разі 
неправильного математичного підрахунку. неправильне визначення 
елемента або рівня його складності, хоча це призводить до більш низької 
або більш високу оцінку, є «людською помилкою», а не 
неправильним математичним підрахунком; 
c) Однак, якщо Рефері отримає інформацію: 
i) до початку церемонії нагородження або до офіційного оголошення 
результатів, якщо церемонія нагородження не передбачена, що мала 
місце «людська помилка», пов'язана з неправильним введенням даних 
Оператором введення даних, то Рефері може виправити помилку при 
умови, що Технічний Контролер і обидва Технічних Фахівця, а 
також Оператор введення даних згодні, що це була помилка; 
ii) протягом 24 годин після церемонії нагородження, що мав місце 
неправильний математичний підрахунок, то Рефері може виправити 
підрахунок, навіть без наявності протесту, але за умови, що Технічний 
Контролер і обидва Технічних Фахівця, а також Оператор введення 
даних згодні, що такий неправильний підрахунок був. якщо ця 
корекція зажадає зміни остаточних результатів по 
зайнятим фігуристами місцях, то відповідні зміни 
повинні бути внесені в розподіл медалей і / або нагород; 
iii) якщо виникла ситуація, зазначена в пунктах i) і ii), то Рефері повинен 
підготувати короткий звіт у письмовій формі, який повинен 
бути підписаний усіма відповідними Офіційними особами 
змагань ". 
Тільки коригування, зазначені вище (неправильний Введення даних 



Оператором та / або неправильний математичний підрахунок) можуть бути 
прийняті в межах зазначених тимчасових обмежень. 
Посилаючись на підпункт 4. с) i) і ii) правила 123/4, також уточнюється, що 
церемонія нагородження малими медалями (Коротка програма / Короткий 
танець) вважається церемонією нагородження та потрапляє під дію цього 
Правила. 
Таким чином, корекції (зміни) рішень Технічної Бригади 
і / або оцінок Суддів, не потрапляють під дію вищевказаного 
Правила і не можуть бути зроблені після того, як результат учасника 
був офіційно оголошений диктором і / або показаний на табло або відео 
екрані змагань. 
Вищевказані роз'яснення відповідають загальноприйнятим 
міжнародними спортивними принципами «Field of Play», застосовуваними 
для прийняття рішень. 
 


