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Аннотация
В статье определена роль 

эффективной организации сорев-
нований на современном этапе 
развития спорта. Определены 
критерии оценки эффективности 
организации соревнований и про-
ведено их обоснования на приме-
ре соревнований по фехтованию.
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Annotations
In this article defined the 

role of effective competitions 
organization in the current stage of 
sport development. Set the criteria 
of effectivity evaluation of the 
competitions organization and done 
their justification on the example of 
the competitions in fencing.
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Постановка проблеми. Сучас-
ний спорт є соціально важливою 
сферою, а також специфічною 
сферою діяльності, у якій при-
сутні процеси комерціалізації та 
професіоналізації. Завдяки комер-
ціалізації такі види спорту як бокс, 
легка атлетика, біатлон змогли до-
сягнути основної мети комерціалі-
зації – отримання прибутку завдя-
ки організації змагань [1].

Організація змагань є складним 
процесом, який передбачає вра-
хування багатьох факторів [3, 7]. 
Важливим є розробка та обґрунту-
вання критеріїв ефективності про-
ведення змагань, що призведе до 
зменшення організаційно-еконо-
мічних витрат проведення змагань 
або підвищенні дохідності прове-
дення спортивних заходів.

Дослідження виконане згідно 
теми 1.2 «Сучасний професійний 
спорт і шляхи його розвитку в 
Україні» Зведеного плану науково-
дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2011-2015 рр.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Комерціалізація виду 
спорту тісно пов’язана зі зміною 
процесу проведення та організації 
змагань для підвищення їхньою 
видовищності та відповідності 
потребам суспільства. Дослідни-
ки здійснили обґрунтування шля-
хів підвищення рівня організації 
та проведення легкоатлетичних 
змагань в умовах комерціалізації 
та визначили умови, що забезпе       
чують ефективну організацію та 

проведення змагань у сучасній 
легкій атлетиці [3], процес орга-
нізації та проведення змагань з 
волейболу [8], охарактеризовано 
міжнародну та національну сис-
тему змагань з гандболу та здій-
снено їх порівняння [6], обґрун-
товано використання маркетингу 
у професійному футболі, в тому 
числі, при організації змагань різ-
ного рівня [4].

Мета дослідження: обґрунту-
вати критерії ефективності орга-
нізації змагань з фехтування.

Результати дослідження та 
їх обговорення. У попередніх 
дослідження [5] щодо організації 
змагань з фехтування нами було 
визначено та охарактеризовано на 
прикладі міжнародних змагань з 
фехтування організаційно-еконо-
мічні чинники ефективності в умо-
вах комерціалізації виду спорту, 
до них нами віднесено: кількість 
днів проведення; кількість учас-
ників; місце проведення (основної 
частини та фіналів); система ви-
значення переможця; винагорода; 
витрати на безпосередню органі-
зацію; додаткові послуги (спортс-
мени і глядачі); оплата суддів; 
пільгові умови реєстрації; пільгові 
умови участі; реалізація квитків; 
спонсорська допомога; стартовий 
внесок; шоу програми.

Специфіка виду спорту вно-
сить свої корективи до процесу 
організації змагань. У фехтуванні 
змагання проводяться в залеж-
ності від кількості дисциплін, які 
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включені до програми змагань. 
Якщо окремі етапи кубка світу або 
певні комерційні змагання можуть 
проводити лише один вид змагань, 
то такі змагання, − як чемпіонати 
світу та чемпіонати Європи пови-
нні проводитись серед усіх видів 
змагань [9]. Це дає підстави ви-
окремити як критерій оцінювання 
ефективності змагань − кількість 
днів проведення. Це пов’язано із 
можливостями організаторів зма-
гань щодо проведення різноманіт-
них шоу-програм, які дозволять 
залучити більшу кількість гляда-
чів. Більш об’єктивні системи ви-
значення переможця потребують 
більшої витрати часу, що дозволяє 
проводити змагання з фехтування 
протягом двох днів. Для прикла-
ду, чемпіонат та кубок України з 
фехтування проводяться за зміша-
ною системою, у якій присутній 
лише один попередній тур і сітка 
прямого вибування до визначення 
переможця, що дозволяє прово-
дити ці змагання в один день. А 
міжнародний турнір з фехтування 
на шпагах пам’яті ЗТУ Л.В. Авер-
баха, який щорічно проводиться у 
м. Харків, проходить за системою, 
у якій присутні два попередні тури 
та з 1/16 фіналу сутички прово-
дяться зі "втішною системою", що 
дозволяє більш об’єктивно визна-
чити кращого спортсмена. У за-
лежності від мети організаторів 
(визначити кращого спортсмена 
країни або здійснити більш якісно 
маркетингову діяльність і надати 
спортсменам отримати більше до-
свіду) використовується відповід-
на кількість днів проведення та 
система визначення переможця, 
що є критерієм для оцінки зма-
гань.

За допомогою педагогічного 
спостереження, аналізу докумен-
тів і даних мережі Інтернет та 
аналізу досвіду організації між-
народних змагань визначено, що 
при достатньому фінансуванні 
спонсорами та наявності власної 
матеріально-технічної бази ор-
ганізатори змагань мають мож-
ливість зменшити або скасувати 

стартовий внесок для учасників 
змагань, що за певних додаткових 
умов може призвести до збіль-
шення кількості учасників [5]. 
Таким чином, в організації зма-
гань з фехтування одним з осно-
вних джерел доходу є стартовий 
внесок.

Стартовий внесок може бути 
відсутнім або зменшеним для 
іноземців та осіб, які знаходяться 
серед найкращих у міжнародно-
му або національному рейтингу, 
що використовується як вид пільг 
при реєстрації учасників При ре-
єстрації на змаганнях спортсмени 
можуть отримувати пакет учас-
ника. Усі ці фактори впливають 
на розмір стартового внеску, що 
формує оптимальність стартового 
внеску як критерій ефективності 
організації змагань.

Винагорода для переможців 
і призерів змагань формується 
в залежності від грошової та на-
туральної допомоги спонсорів і 
розміру стартового внеску. При 
наявності винагороди можливе 
залучення більшої кількості учас-
ників, що дозволить отримати 
більший дохід від стартового вне-
ску. При наявності спонсорів, що 
надають організаторам змагань 
натуральну допомогу вона може 
бути використана як винагорода.

Варто зазначити, що особливіс-
тю винагород у фехтуванні є надан-
ня очок до світового та національ-
ного рейтингу, що залучає більшу 
кількість спортсменів. Раціональ-
ність запропонованої винагороди є 
важливим критерії оцінки ефектив-
ності проведення змагань.

Робота суддівської колегій на 
змаганнях є важливою складовою. 
Їх безпомилкове суддівство може 
бути забезпечене за допомогою 
залучення їхньої достатньої кіль-
кості для того, щоб була постій-
на зміна. Але, відповідно, більша 
кількість суддів потребує більше 
затрат на оплату їх праці, що збіль-
шує цю статтю видатків. На нашу 
думку, для постійної та безпомил-
кової роботи суддів потрібно вико-
ристовувати декілька суддів на од-

ній фехтувальній доріжці під час 
попереднього туру [5].

Варто зауважити, що ефектив-
на робота суддів під час прове-
дення змагань категорії сателіти 
є критерієм оцінки делегатів між-
народної федерації фехтування. 
При достатньо високому рівні ор-
ганізації та проведення змагань, в 
тому числі, роботи суддівської ко-
легії, змагання можуть отримати 
вищу категорію.

Невід’ємною складовою є за-
безпечення відповідною матері-
ально-технічною базою (екрани, 
проектори, аудіо), яка дозволяє 
оперативно інформувати спортс-
менів щодо стадій змагань, а це 
дозволяє не затримувати хід зма-
гань. Доступність інформації є 
також важливою складовою, яка 
полягає у використанні різнома-
нітних засобів для спортсменів, 
тренерів, глядачів, ЗМІ, керівни-
ків команд, спонсорів.

Також до матеріально-техніч-
ного забезпечення варто віднести 
рівень обладнання фехтувальних 
доріжок. Відповідно до сучасних 
тенденцій розвиток виду спорту 
залежить від його відповіднос-
ті суспільним потребам, в тому 
числі, видовищності. Для її збіль-
шення варто використовувати 
світлові прибори біля доріжок та 
на спортсменах, що забезпечать 
краще сприйняття ходу поєдинку 
глядачами. Щодо кількості фехту-
вальних доріжок, то вона є визна-
чальною при організації змагань. 
Так, у відповідності від їх кіль-
кості залежить можлива кількість 
одночасно залучених спортсме-
нів та суддів, кількість потоків, 
тривалість перерв між сутичками.

При проведенні змагань і роз-
ташуванні фехтувальних доріжок 
необхідно враховувати наявність 
місць для спортсмена або коман-
ди, тренера, доступність перегля-
ду сутички для глядачів. Кількість 
глядацьких місць поблизу фехту-
вальної доріжки необхідно роз-
раховувати в залежності від стадії 
змагань, яка буде на ній проводи-
тись. Так, для фінальних сутичок 
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потрібно, щоб можливість пере-
гляду була максимальною. Отже, 
раціональність розташування та 
оптимальність кількості фехту-
вальних доріжок і можливість 
перегляду фехтувальних сутичок 
(глядацькі місця) є важливими 
критеріями при оцінці змагань.

Окрім глядацьких місць у 
спортивному залі розміщують-
ся різноманітні додаткові зони 
для отримання вигоди від про-
ведення, до них нами віднесено: 
торгівельні точки (сувеніри, про-
дукти), ремонтні точки, магази-
ни представників фехтувального 
екіпірування, центри комуніка-
цій, точки оренди фехтувального 
екіпірування, центри фото та ві-
део зйомки. Наявність даних зон 
дозволяє спортсменам у разі по-
шкодження зброї чи екіпіруван-
ня звернутись за допомогою, що 
принесе дохід як представникам 
магазинів та орендних точок, так 
і організаторам змагань. Глядачі 
та спортсмени також зацікавленні 
у наявності торгівельних точок з 
сувенірною продукцією, що до-
зволить збільшити прибуток.

При відповідних характерис-
тиках залу (достатній розмір та 
освітлення) допускається вико-
ристання шоу-програм з різно-
манітними заходами. Підняття та 
опускання державного прапора, 
промова організатора та учасника 
(-ів) змагань, спілкування учасни-
ків з глядачами та ЗМІ, наявність 
ведучого, представлення учасни-
ків, вікторина для учасників та 
глядачів, програма «знайомства» з 
фехтуванням, спілкування із «зір-
кою», фотографування з учасника-
ми та «зіркою», танцювальні про-
грами є заходами, що можуть бути 
використаними у різних частинах 
змагань (церемонія відкриття, пе-
рерва під час змагань, перерва між 
змаганнями, церемонія закриття).

Багатьма фахівцями спорту 
визначено, що основним засобом 
для залучення більшої кількості 
глядачів та відповідно −  отриман-
ня від цього більшого прибутку є 
використання шоу-програм [2].

При оцінюванні ефективнос-
ті організації змагань доцільним 
є визначення якості організації у 
загальному вигляді, яка при наяв-
ності окремих низьких показни-
ків критеріїв може бути високою 
за рахунок компенсації іншими 
критеріями.

Нами визначено такі критерії 
оцінки ефективності проведення 
змагань: оптимальність заданої 
кількості днів проведення, опти-
мальність запропонованого стар-
тового внеску, раціональність 
запропонованої винагороди, до-
цільність вибору системи визна-
чення переможця, якість роботи 
суддівської колегії, матеріально-
технічне забезпечення змагань 
(обладнання, раціональність та 
кількість фехтувальних доріжок, 
наявність глядацьких місць), до-
ступність та оперативність отри-
мання інформації, наявність до-
даткових послуг для глядачів та 
спортсменів (торгівельні точки, 
ремонтні точки, магазини пред-
ставників фехтувального екіпі-
рування, центри комунікацій, 
точки оренди фехтувального екі-
пірування, центри фото та відео 
зйомки), використання засобів за-
лучення глядачів.

Висновки
1. Комерціалізація є не-

від’ємною складовою в ринкових 
умовах, що визначає необхідність 
її врахування при розвитку сучас-
ного спорту.

2. Об’єктивними критеріями 
ефективності організації зма-
гань є: кількість днів проведення, 
стартовий внесок, винагорода, 
система визначення переможця, 
якість роботи суддівської колегії, 
матеріально-технічне забезпечен-
ня змагань, додаткові послуги для 
глядачів та спортсменів, шляхи 
залучення глядачів.

3. При оцінці ефективності 
проведення змагань є необхід-
ність диференціації відповіді за 
бальною шкалою. Нами рекомен-
дована шкала оцінювання від 1 до 
7 балів. 
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