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ВИЗНАЧЕННЯ
Адвокаційні бали – бали, присуджені суддями окремим учасникам та командам, виходячи з
якості їх виступів під час кожної адвокаційної сесії.
Адвокаційна сесія – частина кожного раунду, коли команди беруть участь у змодельованих
ситуаціях і відстоюють цілі та інтереси певного суб’єкта як це передбачено умовами
конкретного тематичного завдання. Кожен раунд включатиме адвокаційну сесію. Кожній
адвокаційній сесії передуватиме час, призначений для аналізу та підготовки тематичного
завдання, покладеного в основу адвокаційної сесії.
Тематичне завдання – гіпотетична ситуація, покладена в основу кожного раунду. У кожному
раунді команди будуть отримувати нове тематичне завдання, яке може бути логічним
продовженням попередніх гіпотетичних ситуацій.
Тренер – будь-яка фізична особа, яка виступає в якості консультанта або наставника
команди, що подала заявку або бере участь у Конкурсі.
Конкурс – Всеукраїнський конкурс з міжнародного гуманітарного права 2018.
Конкурсний

комітет

–

відібрана

група

осіб,

які

є

представниками

департементу

міжнародного гуманітарного права Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та
відповідальні за організацію і проведення Конкурсу, оцінювання аплцікаційних пакетів та
відбір команд для участі в усних раундах Конкурсу.
Конкурсні слоти – кількість місць, доступних командам для участі у Конкурсі.
Судді – фізичні особи, відібрані Конкурсним комітетом для оцінювання виступів команд
протягом усних раундів Конкурсу.
Спостерігачі – фізичні особи, які не є членами відібраних команд та отримали попередню
згоду Конкурсного комітету на відвідування Конкурсу у якості слухача.
Раунд/усний раунд – структурна частина Конкурсу, у ході якої команди отримують
тематичне завдання, готуються до адвокаційної сесії та представляють свою правову
позицію у адвокаційній сесії. Раунди складаються з підготовки до адвокаційної сесії та власне
адвокаційної сесії.
Команда – група з трьох студентів-юристів, що були відібрані для участі у Конкурсі та
представляють на Конкурсі відповідний навчальний заклад.
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РОЗДІЛ 1
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ
1.1. Загальні положення. Всеукраїнський конкурс з міжнародного гуманітарного права 2018
(Конкурс) – це правовий конкурс, що грунтується на змодельованих ситуаціях та
спрямований на підвищення рівня знань студентів у сфері міжнародного гуманітарного
права (МГП) та обізнаності щодо реальних проблем, що стоять перед практикуючими
юристами у цій галузі. Учасники застосовуватимуть МГП до вигаданих, але реалістичних
рольових вправ, в основу яких покладено конкретні ситуації збройного конфлікту.
Учасникам буде запропоновано приміряти на себе різні професійні ролі та виконати різні
завдання, подібні до тих, які вирішуються практикуючими юристами у цій галузі. Конкурс
допоможе студентам зрозуміти особливості правозастосування на практиці, специфіку
роботи різних суб’єктів у реальних умовах та існуючі проблеми, які юристам-практикам
необхідно буде вирішувати у найближчі роки. Приймаюче місто для проведення Конкурсу
буде змінюватися на щорічній основі.
1.2. Конкурс спрямований на досягнення наступних цілей: підвищити обізнаність студентів
щодо гуманітарних проблем в українському контексті; покращити знання та практичне
застосування МГП; сприяти зміцненню духу гуманності серед студентів-юристів; та
покращити розуміння ролі та діяльності МКЧХ і Товариства Червоного Хреста України.
1.3. Конкурсний комітет. Конкурсний комітет утворюється у складі не менше трьох осіб, які
є представниками департаменту міжнародного гуманітарного права Міжнародного Комітету
Червоного Хреста. Конкурсний комітет здійснює загальний нагляд за організацією Конкурсу,
а також усіма етапами Конкурсу, включаючи, але не обмежуючись, розробкою Регламенту
Конкурсу, відбором учасників, розробкою аплікаційного пакету та тематичних завдань, а
також підведенням підсумків Конкурсу.
1.4. Розклад Конкурсу. Щорічно, одночасно з відкриттям реєстрації, Конкурсний комітет
оприлюднює офіційний розклад, який визначатиме строки проведення Конкурсу та
дедлайни щодо кожного його етапу.
1.5. Веб-сторінка Конкурсу. Усі матеріали Конкурсу будуть розміщені для загального доступу
на офіційній веб-сторінці Конкурсу.
1.6. Електронна пошта Конкурсу. Усі запитання щодо Конкурсу та конкурсні матеріали
повинні надсилатися Конкурсному комітету на електронну адресу kyi_kyiv@icrc.org.
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РОЗДІЛ 2
УЧАСТЬ ТА КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ
2.1. Критерії відбору членів команди. Всеукраїнський конкурс з міжнародного гуманітарного
права 2018 відкритий для участі студентів, які навчаються на бакалавраті чи магістратурі
юридичних факультетів вищих навчальних закладів України, а також студентів військових
коледжів та інститутів України. Попереднє вивчення міжнародного публічного права, хоча й
не вимагається, але є бажаним. Тренери не можуть бути членами команди. Аспіранти не
допускаються до участі у Конкурсі.
2.2. Конкурсні слоти – кількість місць, доступних командам для участі у Конкурсі. Може
змінюватися на щорічній основі та визначається Конкурсним комітетом. Конкурсний
комітет відбирає команди для участі у Конкурсі на підставі критеріїв, викладених у Розділі 5
цього Регламенту.
2.3. Склад команди. Кожна команда складається з трьох (3) студентів-юристів, що є
представниками одного вищого навчального закладу. На Конкурсі кожен навчальний заклад
може бути представлений лише однією командою. На етапі подачі заявок Конкурсний
комітет прийматиме до розгляду усі аплікаційні пакети. У випадку, якщо від одного
навчального закладу буде подано кілька заявок, відібраною для участі у Конкурсі буде
вважатися та команда, що набере більшу кількість балів за результатми оцінювання
аплікаційних пакетів.
2.4. Винятки з правила “одна команда – один навчальний заклад”. У виняткових випадках,
виключно на розсуд Конкурсного комітету, навчальному закладу може бути дозволено
номінувати для участі у Конкурсі дві (2) команди, за умови, що члени команди мають право
брати участь у Конкурсі відповідно до пп. 2.1 та 2.6 , і відповідають мінімальним критеріям
відбору.
2.5. Відбір членів команди. Усвідомлюючи, що кожен вищий навчальний заклад може мати
власні процедури та правила для відбору членів команди, Конкурсний комітет залишає на
розсуд навчальних закладів вирішення питання щодо того, хто зі студентів увійде до
команди, яка подаватиме заявку на участь у Конкурсі.
2.6. Правило “одного конкурсу”. Кожен член команди може взяти участь в Конкурсі лише
один раз. Непроходження відбіркового етапу або відкликання команди до початку Конкурсу
не позбавляють членів команди, що подала заявку, брати участь у Конкурсі в майбутньому.
Участь у Конкурсі в якості члена команди не перешкоджає учасникам виступити у ролі
тренерів та консультантів для наступних поколінь студентів у майбутньому.
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РОЗДІЛ 3
ВИМОГИ ДО ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ
3.1. Загальні вимоги до заявок на участь. Усі команди, що бажають взяти участь у Конкурсі,
повинні заповнити та надіслати до Конкурсного комітету аплікаціний пакет, що складається
з наступних документів: 1) реєстраційна форма з інформацією про команду та кожного
учасника; 2) декларація тренера/контактної особи команди; 3) мотивація команди; 4)
відповіді на відбіркові запитання. Аплікаційний пакет повинен бути надісланий одним
файлом у форматі PDF.
3.2. Дедлайн для реєстрації. Усі команди, зацікавлені в участі у Конкурсі, повинні надіслати
свої аплікаційні пакети Конкурсному комітету на електронну адресу kyi_kyiv@icrc.org із
зазначенням “Заявка_Всеукраїнський конкурс МГП_Назва університету” у темі листа. До
розгляду приймаються лише електронні заявки, надіслані до дати, вказаної як кінцевий
термін для реєстрації.
3.3. Відбіркові запитання. Кожна команда повинна надати короткі відповіді на відбіркові
запитання, що є частиною аплікаційного пакету. Відповідь на кожне запитання не повинна
перевищувати 1000 слів, не враховуючи посилання. Відповіді повинні бути оформлені
шрифтом Times New Roman, розмір шрифту - дванадцять (12), з подвійним інтервалом та
полями по 1 см. Цитати слід оформлювати у формі посилань. Відповіді не повинні містити
жодної інформації, яка б дозволила ідентифікувала команду чи навчальний заклад.
3.4. Відповіді на відбіркові запитання. Відбіркові запитання можуть не передбачати єдиної
правильної відповіді. Навпаки, вони розроблені таким чином, щоб перевірити креативність
команд та їх навики щодо прогресивного застосування МГП. Конкурсний комітет оцінює
відповіді на основі критеріїв, передбачених п. 5.1.
3.5. Уточнення щодо відбіркових запитань. Після офіційного оголошення про відкриття
прийому заявок для участі у Конкурсі команди можуть надіслати Конкурсному комітету до
трьох (3) уточнюючих питань щодо відбіркових запитань. Уточнюючі питання слід
надсилати до Конкурсного комітету на електронну адресу kyi_kyiv@icrc.org із зазначенням
“Уточнення_Всеукраїнський конкурс МГП_Назва університету” у темі листа. Уточнюючі
питання можуть надсилатися не пізніше, ніж за тиждень до закінчення реєстрації для участі
у Конкурсі. Відповіді на уточнюючі питання, по мірі їх надходження, будуть розміщені на
офіційній веб-сторінці Конкурсу. Відповіді на усі отримані питання будуть опубліковані не
пізніше ніж за тиждень до закінчення реєстрації на Конкурс. Конкурсний комітет залишає за
собою право не відповідати на будь-яке питання, яке, на його думку, виходить за рамки
відбіркового запитання.
3.6. Підготовка аплікаційного пакету. Підготовка аплікаційного пакету, передбаченого п. 3.1,
у тому числі заповнення реєстраційної форми, написання мотивації та підготовка відповідей
на відбіркові запитання, а також будь-який аналіз, написання та редагування матеріалів,
необхідних для подачі аплікаційного пакету, повинні бути виконані виключно трьома (3)
членами команди, що подають заявку на участь у Конкурсі. Будь-які факти порушення цього
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правила будуть розглядатися Конкурсним комітетом, який також прийматиме рішення про
застосовну санкцію, включаючи, але не обмежуючись, дискваліфікацією команди від участі
у Конкурсі. Це правило, однак, не перешкоджає тренерам або консультантам проводити
навчання та підготовку членів команди з МГП та презентаційних навичок у доконкурсний
період, як це зазначено у п. 4.1. Студенти можуть отримувати інструкції від тренерів та
консультантів лише за умови самостійної підготовки аплікаційного пакету.
3.7. Плагіат. Будь-які цитування опублікованих робіт повинні бути належним чином
оформлені у формі посилань відповідно до п. 3.3. Відсутність належного посилання на автора,
чия робота була використана командою при підготовці аплікаційного пакету, може
призвести до негайної дискваліфікації. Будь-які факти порушення цього правила будуть
розглядатися Конкурсним комітетом, який також прийматиме рішення про застосовну
санкцію. У разі виявлення плагіату Конкурсний комітет залишає за собою право повідомити
про порушення навчальний заклад, від імені якого виступає команда.
3.8. Продовження строку подання заявок. За необхідності Конкурсний комітет залишає за
собою право продовжити термін подання заявок для участі у Конкурсі.

РОЗДІЛ 4
РОЛЬ ТРЕНЕРА
4.1. Підготовче тренування. У процесі підготовки до участі в Конкурсі команди можуть
отримувати наставництво від факультету, тренерів або будь-якої іншої особи, за винятком
випадків, передбачених п. 3.6. Зареєстрованим командам рекомендується використовувати
додаткові навчальні можливості для посилення своїх знань з МГП, зокрема шляхом
проходження навчальних курсів з міжнародного публічного права, МГП, права прав людини
та інших подібних курсів; або приватного консультування з викладачами факультету чи
іншими юристами-практиками до початку проведення Конкурсу. Інформація про тренера
команди повинна бути надана в аплікаційному пакеті на спеціально відокремленій сторінці.
4.2. Тренування команди під час Конкурсу. Будь-яка допомога команді або окремим
учасникам під час Конкурсу суворо забороняється. Факти надання/отримання зовнішньої
допомоги будуть негайно розглянуті Конкурсним комітетом. У випадку, якщо Конкурсний
комітет встановить, що мало місце порушення цього правила, до команди будуть застосовані
відповідні санкції, включаючи, але не виключно, позбавлення команди права на отримання
нагороди, відсторонення команди від участі в усних раундах або дискваліфікація команди
від участі у Конкурсі. За виняткових обставин Конкурсний комітет залишає за собою право
обмежити або заборонити у майбутньому участь у Конкурсі командам з навчального закладу,
представники якого були визнані винними у порушенні правил Конкурсу. Усі рішення
Конкурсного комітету є остаточними, не підлягають оскарженню та можуть бути змінені
лише Конкурсним комітетом на власний розсуд.
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РОЗДІЛ 5
ВІДБІР КОМАНД
5.1. Відбір команд. Процес відбору команд відбувається на конкурентних засадах, а кількість
місць для участі у Конкурсі є обмеженою. Конкурсний комітет оцінює та відбирає команди на
основі якості заповнених аплікаційних пакетів. Конкурсний комітет оцінюватиме команди
з урахуванням: 1) відповідей команди на відбіркові запитання; 2) мотивації команди до
участі у Конкурсі. Відповіді на відбіркові запитання будуть оцінюватися за наступними
критеріями: 1) правильність застосування міжнародного гуманітарного права; 2) якість
юридичного аналізу та аргументація; 3) повнота відповідей, логічність та послідовність
викладу матеріалу; 4) точність цитат та відповідність вимогам форматування. Аплікаційні
пакети будуть зашифровані кодовими номерами.
5.2. Запрошення до участі у Конкурсі. Участь у Конкурсі можлива лише за запрошенням. За
результатами розгляду аплікаційних пакетів Конкурсний комітет надсилає запрошення
командам, відібраним для участі у Конкурсі. Кількість надісланих запрошень еквівалентна
кількості доступних конкурсних слотів для участі у Конкурсі. Відібрані команди до дати,
вказаної в запрошенні, повинні надіслати Конкурсному комітету підтвердження участі у
Конкурсі

на

електронну

адресу

kyi_kyiv@icrc.org

із

зазначенням

“Підтвердження

участі_Всеукраїнський конкурс МГП_Назва університету” у темі листа. Команди, які не
надіслали підтвердження, відкликали заявку або підтвердили участь після вказаного
дедлайну, втрачають право участі у Конкурсі. У випадку, якщо запрошена команда відхиляє
запрошення або не підтверджує свою участь до вказаного дедлайну, Конкурсний комітет
вдруге надсилає запрошення наступним за рейтингом командам для заповнення вакантних
конкурсних слотів. Команди, що отримають запрошення за результатами повторної
розсилки, повинні надіслати Конкурсному комітету підтвердження участі до дедлайну,
зазначеного в запрошенні.
5.3. Продовження періоду для запрошення команд. У випадку, якщо після запрошення
команд конкурсні слоти залишаються незаповненими, Конкурсний комітет залишає за
собою право продовжити процес надсилання запрошень, допоки це буде необхідно.

РОЗДІЛ 6
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА КОНКУРСУ
6.1. Загальна структура. Конкурс складатиметься з кількох відбіркових раундів, півфіналу та
фіналу. В основу кожного раунду буде покладено нове тематичне завдання, що буде частиною
більш загальної гіпотетичної ситуації збройного конфлікту. Команди отримають тематичні
завдання на початку кожного раунду. Перед початком кожної адвокаційної сесії командам
буде виділено час для підготовки іхньої позиції. Робоча мова конкурсу - українська.
6.2. Структура раундів. Кожен раунд складається з двох частин: часу для підготовки
тематичного завдання та адвокаційної сесії. В основу кожного раунду буде покладено нове
тематичне завдання, що вимагатиме від команд приміряти на себе різні професійні ролі та
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відстоювати різні цілі. Команди повинні будуть пристосувати свої позиції відповідно до
інтересів організації або групи, яку вони представляють. Структура адвокаційних сесій,
включаючи тривалість кожної сесії, кількість команд, що одночасно беруть участь у
адвокаційній сесії, та роль суддів під час кожної адвокаційної сесії також можуть
змінюватися залежно від раунду. Команди можуть також отримати коротке письмове
завдання, відповідь на яке вони повинні будуть підготувати у письмовому вигляді та надати
суддям до початку адвокаційної сесії. Оцінювання індивідуальної та командної гри буде
відбуватися відповідно до пп. 7.6, 7.7 та 7.8 цього Регламенту. Кожна команда самостійно
збирає та доставляє до місця проведення Конкурсу підготовчі матеріали та реквізити, що
можуть бути їй необіхдіні під час участі у Конкурсі. Конкурсний комітет забезпечує кожну
команду основними інформаційними матеріалами з МГП та базовими реквізитами,
необхідними для усних раундів.
6.3. Півфінал. У півфіналі Конкурсу будуть представлені чотири команди, які отримають
найвищі сукупні бали під час відбіркових раундів. На півфіналі буде засідати журі у складі не
менше трьох (3) суддів. Півфіналісти будуть оцінюватися виключно на підставі їх виступів у
півфіналі.
6.4. Фінал. У фіналі Конкурсу будуть представлені дві команди, які отримають найвищі бали
у кожному з півфінальних раундів. Фінальний раунд буде оцінюватися журі у складі не менше
трьох (3) суддів. Фіналісти будуть оцінюватися виключно на підставі їх виступів у фіналі.
6.5. Глядачі у півфіналі та фіналі. Усі команди зобов’язані бути присутніми в залі під час
проведення

півфіналу

та

фіналу.

Винятки

можливі

лише

на

підставі

отримання

попереднього дозволу від Конкурсного комітету в силу вагомої та добросовісної причини.

РОЗДІЛ 7
СУДДІВСТВО
7.1. Вибір суддів. Конкурсний комітет несе відповідальність за вибір суддів для оцінювання
Конкурсу. Усі кандидати на посади суддів Конкурсу повинні продемонструвати всебічне
знання міжнародного гуманітарного права. Вибір суддів залишається на виключний розсуд
Конкурсного комітету.
7.2. Конфлікт інтересів. Усі кандидати на посади суддів повинні повідомити Конкурсний
комітет про будь-який попередній професійний зв’язок з відповідними навчальними
закладами. Конкурсний комітет намагатиметься відбирати суддів з числа осіб, які не є
представниками навчальних закладів, команди яких беруть участь у Конкурсі. Конкурсний
комітет залишає за собою право робити винятки, за умови наявності достатніх підстав
неупередженості кандидата на посаду судді. У такому випадку судді буде заборонено
оцінювати команду(и), що представляють навчальний(і) заклад(и), з якими пов’язаний
суддя.
7.3. Конфіденційність. Суддям забороняється поширювати інформацію про Конкурс,
включаючи, але не обмежуючись, критеріями оцінювання, керівництвом для суддів,
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тематичними завданнями та комунікацією з Конкурсним комітетом без попереднього
дозволу Конкурсного комітету.
7.4. Роль суддів. Основний обов’язок судді під час Конкурсу полягає в оцінюванні результатів
роботи команд та індивідуальних учасників протягом кожної адвокаційної сесії. Судді
можуть брати безпосередню участь у адвокаційних сесіях, якщо це передбачено умовами
тематичного завдання. Рівень безпосередньої участі суддів у адвокаційних сесіях буде
залежати від кожного конкретного тематичного завдання. Судді можуть представляти одну
із сторін під час адвокаційної сесії або буде лише спостерігачами. Судді можуть задавати
питання під час адвокаційної сесії щодо аргументів, використовуваних командами.
7.5. Кількість суддів. Кожну адвокаційну сесію буде оцінювати журі у складі не менше трьох
(3) суддів, один з яких буде виконувати функції головуючого.
7.6. Критерії оцінювання. Команди будуть оцінюватися на основі наступних критеріїв:
1) розуміння і правильність застосування МГП до тематичних завдань під час кожного
раунду;
2) якість та чіткість використовуваних юридичних аргументів;
3) здатність команди реалістично зображати роль суб’єктів, яких вони представляють, і
досягати поставлених перед ними цілей;
4) презентаційні навички та рівень поваги до інших команд;
5) командна робота, рівень залученості кожного члена команди, управління часом.
Команди отримають критерії оцінювання до початку Конкурсу. У кожному раунді командам
присуджується від 0 до 100 балів. Оцінювання буде проводитися за наступною шкалою:
незадовільно (1-5 балів); задовільно (6-10 балів); добре (11-15 балів); відмінно (16-20 балів)
щодо кожного із вищезазначених п’яти критеріїв. Оцінка, яку команда отримує у кожному
раунді, є середнім балом, присудженим трьома (3) суддями у складі журі у кожному
конкретному раунді.
7.7. Командна оцінка. Судді будуть оцінювати роботу команди як одного цілого.
7.8. Індивідуальна оцінка. Хоча Конкурс є командним змаганням, індивідуальним
учасникам також будуть виставлятися адвокаційні бали, виходячи з якості їх виступів під
час кожної адвокаційної сесії. Бали індивідуальним учасникам будуть заноситися у
Конкурсну

таблицю,

що

дозволить

сформувати

рейтинг

для

цілей

нагородження

індивідуальними нагородами. Гра та рейтинг команди не впливатимуть на виставлення
індивідуальних адвокаційних балів.
7.9. Оприлюднення результатів. Під час Конкурсу судді не розкриватимуть оцінки
адвокаційних сесій командам-учасницям або будь-яким іншим особам, за винятком членів
Конкурсного комітету. Судді можуть давати командам коментарі та поради за результатами
адвокаційних сесій лише за згодою Конкурсного комітету. Рішення суддів є остаточним і не
підлягає оскарженню. Конкурсний комітет вирішив обмежити розкриття оцінок під час
Конкурсу з метою збереження атмосфери поваги та доброзичливості серед учасників. Судді,
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однак, зобов’язані заповнювати Конкурсну таблицю, у тому числі залишати коментарі щодо
гри команд під час адвокаційних сесій. Конкурсні таблиці передаються на зберігання
Конкурсному комітету. По завершенню Конкурсу команди можуть отримати короткий
оціночний звіт, який включає відгуки суддів та примітки Конкурсного комітету. На
прохання команди-учасниці оціночні звіти також можуть бути надіслані керівництву
відповідного

навчального

закладу.

Відгуки

суддів,

надані

в

оціночних

звітах,

залишатимуться анонімними.
7.10. Визначення переможця при однаковій кількості балів. У випадку, якщо за
результатами відбіркових раундів команди отримали однакову кількість балів, у півфінал
проходить команда, що отримала найвищий сумарний бал за результатами оцінювання
індивідуальних учасників. Якщо і у такому випадку сума балів, отриманих командами,
продовжує залишатися однаковою, то перевага надається команді з найвищим сумарним
балом за результатами оцінювання індивідуальних учасників, без урахування балів,
отриманих учасником з найнижчим індивідуальним рейтингом в команді. Якщо і у такому
випадку сума балів, отриманих командами, продовжує залишатися однаковою, далі
проходить команда, член якої має найвищі загальні адвокаційні бали. Якщо й таким чином
неможливо визначити переможця, право останнього голосу залишається за Конкурсним
комітетом.

РОЗДІЛ 8
СПОСТЕРІГАЧІ
8.1. Статус спостерігача. Особи, які не є членами відібраних команд, можуть бути присутніми
під час проведення Конкурсу за умови отримання попередньої згоди Конкурсного комітету.
Конкурсний комітет на власний розсуд може обмежити кількість спостерігачів, що можуть
бути присутніми під час Конкурсу. Спостерігачі покривають витрати на проїзд, проживання
та харчування за власний рахунок. Для отримання реєстраційної форми спостерігача
надішліть

заявку

Конкурсному

комітету

на

електронну

адресу

kyi_kyiv@icrc.org

із

зазначенням “Форма спостерігача_Всеукраїнський конкурс МГП ” у темі листа.
8.2. Студенти-спостерігачі: правило одного конкурсу. Студенти, що в іншому випадку
мають право брати участь у Конкурсі відповідно до пп. 2.1 та 2.6, зберігають за собою право
участі у Конкурсі у майбутньому, якщо вони відвідують Конкурс у якості спостерігача.
8.3. Заборона взаємодії. Спостерігачам забороняється допомагати командам-учасницям або
окремим учасникам будь-яким способом протягом Конкурсу. Спостерігачі повинні надати
розписку про те, що вони не надаватимуть підтримку командам під час Конкурсу. Будь-які
порушення цього правила будуть негайно розглянуті Конкурсним комітетом. У випадку,
якщо Конкурсним комітетом буде встановлено порушення цього правила, спостерігач
повинен буде залишити Конкурс. Крім того, Конкурсний комітет може вжити додаткові
заходи, які він вважатиме за доцільне, включаючи, але не обмежуючись, виключенням з
Конкурсу команди, яка отримувала таку допомогу або повідомленням про порушення
навчального

закладу,

де

навчається

спостерігач,

та/або

навчального

закладу,

який
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представляє команда, що отримувала таку сторонню допомогу. Усі рішення Конкурсного
комітету є остаточними і можуть бути змінені лише за рішенням самого Конкурсного
комітету.

РОЗДІЛ 9
ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ
9.1.

Використання

електронних

пристроїв.

При

підготовці

до

адвокаційних

сесій

Конкурсний комітет може дозволити використання ноутбуків, планшетів та інших
електронних пристроїв. Під час адвокаційних сесій забороняється використання будь-яких
електронних пристроїв. Адвокаційні сесії покликані створити максимально реалістичне
середовище для вирішення юридичних питань. Конкурсний комітет не гарантує доступ до
WiFi або принтера під час Конкурсу.
9.2. Відеозйомка Конкурсу. Відеозапис Конкурсу заборонений. Виняток становить лише
Конкурсний комітет та особи, що отримали попередній дозвіл від Конкурсного комітету.
Фотографування допускається за умови, що воно не відволікає команди, які готуються або
беруть участь у адвокаційних сесіях.

РОЗДІЛ 10
ТЛУМАЧЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
10.1.

Повноваження

Конкурсного

комітету.

Конкурсний

комітет

має

виключні

повноваження щодо тлумачення Регламенту та вирішення будь-яких питань, які можуть
виникнути під час Конкурсу. Конкурсний комітет може, у міру та у разі необхідності,
надавати уточнення щодо Регламенту до або під час Конкурсу. Всі роз’яснення та уточнення
будуть своєчасно повідомлені командам та опубліковані на офіційній веб-сторінці Конкурсу.
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