
Додаток 1
до постанови президії ЦП УТОГ
від  "29" січня  2020 № 31/2020

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський відкритий спортивний

 квест-конкурс "Deaf-Kлюч"Deaf-Kлюч"люч"Deaf-Kлюч"
                                                                                                

І. Загальні положення
1.1. Дане  Положення  визначає  порядок  організації  та  проведення

Всеукраїнського  відкритого  спортивного  квест-конкурсу  "Deaf-Kлюч" (далі -люч"  (далі  -
Квест)  -  аматорського  спортивно-інтелектуального  змагання  на  відкритому
повітрі.

1.2.  Квест  організовується  і  проводиться  ВГОІ  «Українське  товариство
глухих»  (далі  -  Оргкомітет)  спільно  з  Всеукраїнською  молодіжною  радою
УТОГ.

Безпосереднє  проведення  спортивно-інтелектуального  змагання
покладається  на  Суддівську  колегію  (СК),  склад  якої  затверджується
Оргкомітетом за поданням Всеукраїнської молодіжної ради УТОГ.

1.2. Основною метою проведення Квесту є популяризація змістовного та
активного  дозвілля  серед  членів  УТОГ  з  порушеннями  слуху  через
стимулювання розвитку  логічного мислення,  вміння  працювати у  команді  та
розвиток комунікативних якостей.

1.3. Під час проведення Квесту учасники одержують досвід в отриманні
знань стосовно:

- навичок міжособистісного спілкування в умовах необхідності прийняття
швидких та адекватних рішень;

- прихованих лідерських якостей, наявності серед учасників інтелектуалів,
логіків тощо;

-  вміння  оволодівати  емоційними  сплесками  при  проходженні
екстремальних етапів гри;

- навичок командної роботи.
1.4  Оргкомітет  може  залучати  до  проведення  Квесту  партнерів  та

спонсорів.
1.5.  Квест  проводиться  щорічно  в  останні  вихідні  серпня  на  базі  КП

"Навчально-відновлювальний центр УТОГ" після проведення Всеукраїнського
відкритого конкурсу "Ігри патріотів УТОГ".

1.6. Інформація, яка стосується Квесту, надається українською, російською
та жестовою мовою.

ІІ. Учасники Квесту
2.1.  До  участі  у  Квесті  допускаються  члени  УТОГ  та  іноземці  з

порушеннями слуху  віком від 18 років, які формують команду у кількості  5
осіб, в складі якої — 3 чоловіків та 2 жінки. 

2.2. Від регіональної організації УТОГ може бути подано заявку для участі
у Квесті лише на одну команду.  



У випадку наявності кількох сформованих команд від однієї регіональної
організації до прийняття рішення про відбір кращої з них залучається обласна
молодіжна організація УТОГ.

2.3. До участі допускаються національні команди від однієї держави, які
володіють  на  базовому  рівні  однією  з  мов:  українською,  російською  або
англійською мовою.

2.4.Для учасників Квесту є обов'язковим вільне володіння українською чи
російською жестовою мовою або міжнародним жестом.

2.5. Команда самостійно має визначитись з особою, яка буде виконувати
функції капітана-лідера.

2.6.  Учасники мають бути морально готові  до  фізичного навантаження,
вміти  адекватно  поводитись  і  логічно  мислити  в  нестандартних,  стресових
ситуаціях, а також дотримуватись техніку безпеки під час проведення Квесту.

2.7.  Команда  має  право  замінити  одного  учасника  після  проведення
відбіркового туру у зв'язку з непередбачуваними обставинами в учасника після
надання ним підтверджувальних документів. 

2.8. Не допускається заміна більше одного учасника. При заміні 2 і більше
учасників після відбіркового туру - команда дискваліфікується.

2.9.До  участі  в  Квесті  допускається  один  учасник,  який  планує  взяти
участь  у  Всеукраїнському  відкритому  конкурсі  "Ігри  патріотів  УТОГ"  у
поточному році.  

2.10. До участі не допускаються члени збірних спортивних команд України
з будь-яких видів спорту.

ІІІ. Умови участі у Квесті
3.1. До участі у Квесті допускається 10 команд. За окремим протокольним

рішенням оргкомітету до участі у Квесті може допущено додатково 5 команд,
які повністю самостійно покривають витрати за участь конкурсі.

3.2. Для участі у Квесті регіональні організації УТОГ до 25 березня 2020
року  направляють  до  Центрального  правління  УТОГ  (на  електронну  адресу
osvita.org.utog@gmail.com) заявку на участь команди у Квесті, за встановленою
формою (Додаток 3 до цього Положення).

3.3. Команди з інших країн направляють до Центрального правління УТОГ
(на електронну адресу osvita.org.utog@gmail.com) заявку на участь команди у
Квесті російською мовою. 

3.4.  В онлайн-режимі 04 квітня 2020 року проводиться відбірковий тур,
який  здійснюється  оргкомітетом  шляхом  відеоспілкування  головного  судді
Квесту з командою у повному складі. Інформація про результати відбіркового
туру розміщується на офіційному сайті  УТОГ (www.utog.org) не пізніше ніж
через 2 дні після проведення відбору.

3.5.Якщо команда відмовляється взяти участь у Квесті після оголошення
результатів відбіркового туру - її місце анулюється та надається іншій команді
згідно черговості. Головному судді в разі відмови має бути надана  письмова
відмова, підписана капітаном команди. Після 01 червня 2020 року місця команд
відбіркового туру не змінюються. 



3.6.  Після  отримання  результатів  обласні  організації  УТОГ  або  капітан
команди у термін до 01 червня 2020 року направляють заявки до Навчально-
відновлювального центру УТОГ на проживання членів команди та осіб, які її
супроводжують  на електронну адресу: nvc_utog@ukr.net.

3.7.  Всі  учасники  команди  мають  бути  забезпечені  однотипними
футболками. Колір футболки попередньо узгоджується з суддівською колегією
для виключення однакових кольорів з іншими командами.  Право на футболки
червоного кольору є лише у суддівської колегії.

3.8. Кожен учасник повинен з собою мати:
- медичну довідку про відсутність протипоказань для занять фізкультурою

(медичні довідки не повертаються учасникам);
-страховку  від  нещасного  випадку  (після  проведення  Квесту  страховки

повертаються учасникам); 
- купальний костюм, для жінок бажаним є суцільний купальник;
- спортивне взуття;
- зручний спортивний одяг та взуття - 2 комплекти.

ІV. Вболівальники Квесту
4.1. Вболівальники, які будь-яким чином перешкоджають ігровому процесу

Квесту (підказують рішення логічних задач, заважають проходженню рухливих
ігор), випроваджуються з території  КП "НВЦ УТОГ".

4.2.  Особи,  які  не  є  працівниками  НВЦ,  учасниками  команд,
вболівальниками,  членами  оргкомітету  або  суддівської  колегії,  на  територію
проходження  Конкурсу  не  допускаються.  Контроль  за  дотриманням  цього
пункту покладається на директора КП "НВЦ УТОГ".

V. Програма Квесту
5.1.  Програма  проведення  Квесту  передбачає  різні  етапи  спортивно-

інтелектуального  змагання,  кожен  з  яких  включає  ланцюжок  завдань,  які
команда має успішно пройти протягом трьох днів, здобуваючи трофейні ключі.

5.2.  Ціль Квесту -  пройти всі  етапи з   найменшою кількістю штрафних
балів.

5.3. Завдання та правила Квесту оголошуються жестовою мовою під час
організаційних зборів учасників Квесту та перед початком проходження етапу
гри. Можуть бути роздані карточки із  записом етапів виконання завдань.

VІ. Права та обовʼязки учасників Квесту
6.1. Учасники команд мають право:
- отримувати завдання та вирішувати їх відповідно до його умов;
- змагатися разом із своєю командою, підтримуючи один одного.
6.2. Учасники зобовʼязані:
- коректно поводити себе у ставленні до учасників інших команд;
- виконувати завдання способами, які не загрожують власному життю чи 

здоровʼю  та життю і здоров'ю інших учасників;



- повідомляти Суддівську колегію про виникнення проблемних ситуацій,
що не повʼязані з проходженням маршруту Квесту;

- дотримувати встановленого порядку дня;
- поважати членів своєї команди та інших учасників;
- підпорядковуватись рішенню капітана;
- дотримуватись даного Положення.
6.3. Учасникам заборонено:
- вживати алкогольні напої, вживати наркотики;
- порушувати правила Квесту;
- обмінюватись завданнями або ключами між командами;
-  навмисно нищити,  руйнувати  реквізит,  погіршувати  доступ  для  інших

команд;
- застосовувати тиск на суддів під час оціювання проведення Квесту.

VІІ. Діяльність організаційного комітету
7.1 Організаційний комітет з підготовки та проведення Квесту:
- розглядає заявки на участь у Квесті;
- затверджує склад суддівської колегії;
-  запрошує  медичного  працівника  для  надання  за  потребою  необхідної

допомоги під час проведення Квесту;
-  здійснює  контроль  за  виконанням  всіх  вимог,  викладених  в  цьому

Положенні;
- здійснює інші повноваження, які випливають з цього Положення.

VІІІ. Діяльність суддівської колегії
8.1.  Безпосереднє  керівництво  процесом  під  час  проведення  Квесту

покладається на головного суддю та Суддівську колегію Квесту. 
8.2.  Суддівська колегія формується Оргкомітетом за поданням головного

судді попереднього конкурсу.
8.3. До участі у роботі суддівської колегії можуть бути запрошені лідери

Всеукраїнської  та  обласних  молодіжних  рад  УТОГ,  які  вільно  володіють
жестовою мовою, але не більше однієї людини від обласної молодіжної ради
УТОГ (крім м. Києва).

8.3. Кандидатури, що пропонуються для включення до складу СК, вносить
головний суддя. Кандидатуру головного судді затверджує Оргкомітет Конкурсу.

8.4.Суддівська колегія забезпечується однотонними червоними футболками
з логотипом Квесту.

8.5. Суддівська колегія: 
- відповідає за належний рівень підготовки  завдань і нерозголошення їх

змісту до початку Квесту;
-  має право у  разі  форс-мажорних обставин змінювати умови і  правила

Квесту з метою недопущення його зриву в цілому;
- може не допустити команду до участі  у Квесті  до початку проведення

змагань, якщо не виконанні умови участі  за п.3.6. і п.3.7; 



- дискваліфікує команду під час змагань за: 
а) злісне порушення норм поведінки під час Квесту;
б) вживання алкоголю або наркотиків під час Квесту;
в)  наявності  у  команді  2 і  більше учасників  Всеукраїнського відкритого

конкурсу "Ігри патріотів УТОГ" поточного року.
8.6.  За  ходом  змагань  постійно  спостерігають  члени  СК,  які  у  випадку

порушення  під  час  проходження  Квесту  мають  право  призначати  штрафні
завдання.

8.7. Із зауваженнями до роботи суддів та протестами проти прийнятих СК
рішень капітани команд звертаються до головного судді під час перерви між
етапами  Квесту.  Рішення  по  протестах  і  зауваженнях  до  роботи  суддів
приймаються на спільній нараді членів СК та Оргкомітету протягом одного дня.

8.8.  Рішення  суддівської  колегії  про  проведення  етапів  Квесту
оформляються  у  вигляді  протоколу,  який  підписується  всіма  присутніми
членами Суддівської колегії.

ІХ. Визначення та нагородження команд-переможниць Квесту
9.1. Переможцем вважається команда, яка першою запалила свою димову

шашку.
9.2.  Всі  інші місця розподіляються між командами в порядку черговості

запалення ними димових шашок. 
9.3. Всі команди Квесту нагороджуються дипломами за участь у Квесті.
9.4.Команди-переможниці  Квесту  нагороджуються  дипломами  та

сувенірними кубками за призові 1-3 місця. Команди -переможниці, та команди,
які посіли 4-5 місце, нагороджуються сувенірними медалями  "ТОП-5" .

9.5.  Нагородження  команд-переможниць  Квесту  здійснює  Оргкомітет  на
підставі  рішення  Суддівської  колегії  за  рахунок  коштів  бюджету  УТОГ
відповідно до  планових видатків, передбачених на його проведення. 

Х. Фінансування Конкурсу
10.1. Проїзд обласної організації УТОГ або закордонної команди для участі

в  Квесті  та  у  зворотному  напрямку  здійснюється  за  рахунок  коштів
регіональних організацій УТОГ або власних коштів учасників чи спонсорських
коштів, коштів місцевих бюджетів.

10.2.  Видатки  на  проживання  і  харчування  десяти  команд,  які  пройшли
відбірковий тур,  а  також на проживання і  харчування членів  Оргкомітету та
суддівської  колегії  Квесту в повному обсязі  фінансуються за  рахунок коштів
бюджету  УТОГ  відповідно  до   планових  видатків,  передбачених  на  його
проведення. 

10.3.  Видатки  на  відрядження,  проживання  і  харчування  особи,  яка
супроводжує  команду  обласної  організації  УТОГ,  фінансуються  за  рахунок
коштів  регіональних  організацій  УТОГ,  спонсорських  коштів  або  власних
коштів супроводжуючої особи.



10.4. Видатки на проїзд членів команд закордонних організацій глухих до
КП  "НВЦ"  УТОГ  та  назад,  їх  проживання  та  харчування  за  весь  період
проведення  Квесту  здійснюються  за  рахунок  власних  коштів,  або  коштів
відряджяючої організації. 

10.5. Рішенням КП "НВЦ" УТОГ можуть встановлюватися додаткові платні
послуги для учасників та вболівальників Квесту. Виручка КП "НВЦ УТОГ" від
надання  додаткових  платних  послуг  учасникам  та  вболівальникам
направляється на поліпшення матеріально-технічної бази КП "НВЦ УТОГ" для
проведення роботи з молоддю.

10.6.  Видатки  на  придбання  реквізиту  та  нагородження  переможців
конкурсу  фінансуються  за  рахунок  коштів  бюджету  УТОГ,  передбачених
кошторисом на проведення заходу, спонсорських коштів та інших джерел, не
заборонених законом.


