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Дрес-код - це певний звід рекомендацій і правил публічної поведінки,
втілений в тому чи іншому стилі верхнього одягу.
Згідно правил Міжнародної федерації спортивної стрільби (ISSF), у
відповідності до яких проводяться всеукраїнські змагання та укладені правила
Федерації стрільби України, діють наступні вимоги щодо дрес-коду (при
адаптивному перекладі збережена нумерація пунктів правил ISSF):
6.7.5

ISSF дрес-код
Спортсмени, тренери та офіційні особи відповідальні за появу на
стрільбищі в одязі, що відповідає публічним спортивним заходам.
Одяг на спортсменах і офіційних особах повинен відповідати дрескоду ISSF. Дивитись повністю дрес-код ISSF у пункті 6.20 цих правил.

6.18

Вправи змішаних команд
пневматичного пістолета

з

пневматичної

гвинтівки

і

6.18.1.2 Склад команд. Змішані команди повинні представляти одну
команду, що представляє спортсменів на змагання, з двома
учасниками команди, одним чоловіком та однією жінкою. Обидва
учасники змішаної команди повинні носити однаковий змагальний
одяг за кольорами і символікою.
6.20

ISSF дрес-код
Пункт 6.7.5 загальних технічних правил говорить:
«Спортсмени, тренери та офіційні особи відповідальні за появу
на стрільбищі в одязі, що відповідає публічним спортивним
заходам. Одяг на спортсменах і офіційних особах повинен
відповідати дрес-коду ISSF.»
Це правило основа дрес-коду ISSF.

6.20.1

Загальні положення
Всі види спорту пов'язані з образами, які вони представляють
молоді, громадськості та засобам масової інформації. Олімпійські
види спорту, зокрема, оцінюються по тому, чи становлять їх
спортсмени, тренери та офіційні особи професійні образи,
демонструють їх кращі якості. Можливість стрільби рости як виду
спорту і залучати нових учасників та вболівальників, так само як і
майбутній статус стрільби в Олімпійському русі, схильні до впливу
того, як її спортсмени та офіційні особи будуть одягнені. Цей дрескод ISSF містить положення і керівництва для виконання пункту
6.7.5.

6.20.2

Регламент для одягу спортсменів

6.20.2.1 Весь одяг, який носять спортсмени під час тренування, у
відбірковому циклі, кваліфікації та фіналі, повинен відповідати
одягу, який спортсмени можуть носити на міжнародних спортивних
змаганнях. Цей одяг повинен передавати позитивний образ
стрільців, як спортсменів-олімпійців.
6.20.2.2 Під час змагань стрільці з пістолета, гвинтівки та по рухомій мішені
повинні носити одяг спортивного стилю, кольори якого включають
в себе національні кольори, кольори регіону, кольори прапора
регіону або федерації, а також відповідні емблеми. Так само можна
носити тренувальні костюми, спортивні костюми або форму для
розминки і т.д.
6.20.2.3 Члени команди, які беруть участь в командних змаганнях, повинні
бути одягнені в однакову форму, форму суб'єкта, який вони
представляють.
6.20.2.4 Під час церемоній нагородження та інших церемоній спортсмени
повинні бути одягнені в свою офіційну форму або командні
тренувальні костюми. При нагородженні команди, всі члени
команди повинні бути одягнені у відповідну командну форму.
Якщо спортсмен прибув на церемонію нагородження не одягнений
у форму команди, член журі може відкласти церемонію і зажадати
від спортсмена переодягнутися у відповідну форму для
продовження церемонії.
6.20.2.5 Одяг стрільців з гвинтівки повинен відповідати вимогам до одягу
стрільців з гвинтівки, описаним у відповідному розділі правил.
Якщо вони не наділи стрілецькі штани або черевики, то під час
змагань, вони повинні носити одяг відповідно до дрес-коду.
6.20.2.6 Під час тренувань і змагань з пістолета, жінки можуть носити сукні,
спідниці, спідниці-штани, шорти або штани, блузи або топи
(повинні закривати груди і спину, а також обидва плеча). Чоловіки
можуть носити штани або шорти і сорочки з коротким або довгим
рукавом. Спортсменам заборонено носити одяг, що сприяє
поліпшенню результату. Весь одяг спортсменів повинен
відповідати дрес-коду ISSF (пункти 6.7.5 та 6.20).
6.20.2.7 Стосується спортсменів-стендовиків.
6.20.2.8 Якщо під час змагань одягнено шорти, нижня частина штанини
повинна бути не вище, ніж 15 см від центра колінної чашечки.
Спідниці та сукні також повинні дотримуватися цього обмеження.

6.20.3

Заборонені види одягу

6.20.3.1 Заборонені для змагань і церемоній нагородження види одягу,
включають в себе сині (блакитні) джинси, джинси або схожі на них
штани не спортивного забарвлення, камуфляжний одяг, майки без
рукавів, занадто короткі шорти (див. пункт 6.20.2.8), рвані відрізані
шорти, штани з латками або дірками, одяг з капюшоном, а також
сорочки чи штани з неспортивними або невідповідними написами
(згідно вимог про заборону пропаганди). Спортивні забарвлення
повинні включати в себе національні (регіональні) кольори. Якщо в
одязі немає національних (регіональних) кольорів, то неспортивні
кольори включають в себе камуфляжні, в клітинку, хакі, оливковий і
коричневий.
6.20.3.2 Спортсмени не можуть носити сандалі будь-якого виду або знімати
своє взуття (зі шкарпетками чи без).
6.20.3.3 Переодягатися можна тільки в спеціально відведених місцях, в зоні
змагання це робити заборонено. Заборонено переодягатися на
стрілецьких місцях і в тирі.
6.20.4

Вимоги до одягу тренерів та офіційних осіб

6.20.4.1 Дрес-коду повинні, також, відповідати члени журі та офіційні
особи, включаючи суддів. Дрес-коду повинні, також, відповідати і
тренери, коли вони працюють в зоні змагання під час тренування,
змагань або фіналу.
6.20.4.2 За винятком тих випадків, коли організатори змагань забезпечують
спеціальним офіційної одягом, члени журі повинні носити темні
штани або спідниці та світлі сорочки з коміром, з довгим або
коротким рукавом. Якщо через холодну погоду необхідно одягнути
теплий светр чи жакет, то бажано, щоб він був темного кольору.
Якщо занадто жарко, то рекомендується носити легкі штани. Із
взуття рекомендується носити звичайні темні черевики або
спортивне взуття.
6.20.4.3 На робочому місці члени журі повинні носити червоні жилетки
членів журі.
6.20.4.4 Офіційним особам змагань і тренерам не дозволяється носити
заборонені види одягу, що описані вище в пункті 6.20.3.

6.20.5

Вимоги до одягу фотографів і телевізійних операторів

6.20.5.1 Акредитовані фотографи та оператори телебачення, які працюють в
зоні змагання зобов'язані дотримуватися дрес-коду, оскільки вони
працюють там, де їх бачать глядачі.
6.20.5.2 Фотографам і операторам телебачення не бажано носити майки
без рукавів, ходити в обрізаних, тренувальних або бігових шортах.
Якщо вони носять шорти, то повинні, також, носити шкарпетки і
туфлі.
6.20.6

Процедури щодо приведення одягу у відповідність до дрес-коду
ISSF

6.20.6.1 Відповідають за дотримання правил носіння одягу та дрес-коду
журі з перевірки зброї та спорядження для вправ з гвинтівки і
пістолета, а також журі правил одягу та дрес-коду.
6.20.6.2 Під час змагань, при наявності порушень, спочатку журі дають
попередження з проханнями усунути порушення в одязі.
Спортсмени, які отримали попередження і не усунули порушення в
одязі (не змінили одяг), повинні бути дискваліфіковані. Журі
зазвичай видають попередження під час перевірки спорядження
або тренування. Журі можуть дозволити спортсмену завершити
передстартові тренування (швидкісна стрільба з пістолета на 25 м),
якщо часу на зміну одягу недостатньо. Жодному спортсменові не
дозволяється брати участь в кваліфікації, або в фіналі, або в
церемонії нагородження, якщо він одягнений у невідповідний чи
заборонений одяг.
6.20.6.3 До і під час змагань журі може використовувати бланк
попередження про порушення дрес-коду, щоб поінформувати
порушників правил носіння одягу та реклами і зобов’язати їх до
усунення допущених порушень.

