
Казанда 2019 елда һөнәри осталык буенча “Ворлдскиллс” стандартлары 

нигезендәге 45 нче дөнья чемпионатын уздыру урыннарына килүчеләрнең 

(тамашачыларның) бурычлары һәм үзләрен тоту кагыйдәләре 

 

Казанда 2019 елда һөнәри осталык буенча “Ворлдскиллс” стандартлары 

нигезендәге 45 нче дөнья чемпионатын (алга таба – Чемпионат) уздырган чакта 

тамашачылар БУРЫЧЛЫ: 

а) Чемпионат уздырылу урынына кергән чакта керү билетын күрсәтергә, керү 

билетында яки аны алыштыра торган документта күрсәтелгән урынга барып 

утырырга, билет яки аны алыштыра торган документ шәхси тамашачы урынын 

биләүне күздә тотмаган очраклардан кала; 

б) Чемпионат уздырылу урыннарына яки аңа орынып торучы территориягә 

кергәндә яки машина белән кергәндә шәхси тикшерүгә һәм шәхси әйберләрне 

тикшерүгә комачаулык итмәскә;  

в) зур предметларны саклык камерасына тапшырырга, зур әйберләрне 

Чемпионат уздырылу урынына алып керү Чемпионатны оештыручылар белән 

килештерелгән очраклардан кала;  

г) Чемпионат уздырылу урынында булган чакта җәмәгать тәртибен һәм әлеге 

Кагыйдәләрдә билгеләнгән таләпләрне үтәргә;  

д) Чемпионатны оештыручылар һәм анда катнашучыларга, калган кешеләргә 

(тамашачыларга), шулай ук Чемпионат уздырылу урыннарында җәмәгать тәртибен 

һәм җәмәгать иминлеген саклаучы затларга мөнәсәбәттә ихтирамлы булырга;  

е) шикле предметлар табылган, җәмәгать тәртибе бозылган, төтен яки янгын 

чыккан, Чемпионат уздырылу урынында булган кешеләргә медицина ярдәме кирәк 

булган очракларда Чемпионатны уздырган чакта җәмәгать тәртибен һәм җәмәгать 

иминлеген саклаучы затларга кичекмәстән хәбәр итәргә;  

ж) Чемпионатка килүчеләргә (тамашачыларга), оештыручыларга һәм башка 

катнашучыларга, Чемпионатны уздырган чакта җәмәгать тәртибен һәм җәмәгать 

иминлеген саклаучы башка затларга мөлкәти зыян салмаска, объект мөлкәтенә 

сакчыл карарга, шулай ук чисталыкны сакларга; 

з) Чемпионатны оештыручы вәкилләренең һәм Чемпионатны уздырган чакта 

җәмәгать тәртибен һәм җәмәгать иминлеген саклаучы башка затларның законлы 

таләпләрен үтәргә;  

и) Чемпионат уздырылу урыныннан эвакуацияләнү турында хәбәр алган 

очракта Чемпионатны уздырган чакта җәмәгать тәртибен һәм җәмәгать иминлеген 

саклаучы затларның күрсәтмәләре буенча янгын куркынычсызлыгы һәм эвакуация 

планы нигезендә эш итәргә, тынычлыкны сакларга, паника тудырмаска.  

Чемпионат уздырылу урыннарына килүчеләргә (тамашачыларга) ТЫЕЛА: 

а) кешелек горурлыгын һәм иҗтимагый әхлак нормаларын боза торган исерек 

хәлдә булу; 

б) шәхси иминлегеңә, тормышыңа, сәламәтлегеңә, шулай ук Чемпионат 

уздырылу урыннарында яки аңа орынып торучы территориядә булучы башка 

затларның иминлегенә, тормышларына һәм сәламәтлекләренә куркыныч тудыра 

торган гамәлләр кылу; 

в) Чемпионат урынында булучы башка затлар (тамашачылар), Чемпионатта 

катнашучылар һәм Чемпионатны уздыру урынында яки аңа орынып торучы 

территориядә булган башка затларга төбәп предметлар ыргыту; 



г) башка затларны мыскыллау (шул исәптән баннерлар, плакатлар, 

транспарантлар һәм күрсәтмә агитациянең башка чараларын кулланып) һәм 

башкаларның намусына, дәрәҗәләренә яки эшлекле репутацияләренә тап төшерә 

торган яки дошманлык һәм күралмаучанлык уятуга, шулай ук кеше яки кешеләр 

төркемен җенес, раса, милләт, тел, килеп чыгыш, дингә мөнәсәбәт буенча 

мыскыллауга юнәлдерелгән башка гамәлләр кылу; 

д) йөзләрне яшерү, шул исәптән маскалар куллану, шулай ук кешене тануны 

махсус кыенлаштыра торган маскировка чаралары һәм башка предметлар белән дә, 

Чемпионатны оештыручылар тарафыннан махсус билгеләнгән очраклардан кала; 

е) Чемпионат уздырылу урыннарында булган чакта тәннең интим өлешләрен 

ачу юлы белән әхлакый нормаларны бозу; 

ж) Чемпионат уздырылу урынына яки аңа орынып торучы территориягә, шулай 

ук керү билетында яки аны алыштыра торган документта күрсәтелмәгән, 

Чемпионатны оештыручы тарафыннан аларга керү чикләнгән зоналарга (техник 

бүлмәләр, мәртәбәле кунаклар зонасы, массакүләм мәгълүмат чаралары вәкилләре 

өчен каралган зоналар) законсыз үтеп керү; 

з) Чемпионат уздырылу вакытында эвакуация өчен каралган баскычларда тору, 

Чемпионатны уздыру урыннары зоналарында, шул исәптән керү-чыгу юлларында 

(төп һәм запас) халык хәрәкәтенә комачаулык тудыру; 

и) Чемпионатны уздыру урыннарында урнаштырылган корылмаларга, 

конструкцияләргә төрле рәсемнәр ясау, язулар язу, шулай ук алар янына 

Чемпионатны оештыручыларның тиешле рөхсәтеннән башка чит әйберләр кую; 

к) Чемпионат уздырылу урынына хайваннар һәм кошлар алып килү, 

сукырларны озатып йөри торган авызлык кидерелгән этләрдән кала; 

л) халык белән Чемпионатны уздыру нигезләмәсендә (регламентында) 

каралмаган чаралар уздыру; 

м) Чемпионат объектлары территориясенә алып керү тыела торган предметлар 

исемлеге нигезендә тыелган предметларны Чемпионат уздырылу урынына алып керү 

һәм алардан файдалану; 

н) сәяси, дини һәм расизм эчтәлегендәге продукцияне (плакатлар, листовкалар, 

буклетларны да кертеп) теләсә-кайсы алымнар белән тарату, законсыз сатуны (керү 

билетлары яки аларны алыштыручы документлар белән сәүдә итүне дә кертеп) 

гамәлгә ашыру.  

 

Әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән таләпләрне үтәмәүче яки аларны үтәүдән 

баш тартучы затлар Чемпионатны уздыру урынына кертелмиләр, 

Чемпионатны уздыру урыныннан чыгарып җибәрелергә яки Россия 

Федерациясе законнары нигезендә җаваплылыкка тартылырга мөмкиннәр.  

 


