АРБІТ РАЖНА КОМІСІЯ ФВУ
ПРОТОКОЛ № 1
засідання Арбітражної комісії Федерації волейболу України
м. Київ

11 лютого 2017 року

ПРИСУТНІ:
Акопов Ю.М., Батюк А.М., Бугайов В.С., Коваленко А.В., Кондаков Г.О., Пасюта В.В.,
Скібіцький О.С., Хуторний В.Г., Шамутін К.І.
Запрошені: Мельник М.Г., Сотніков А.В., Льопа А.С.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Підсумки роботи I-II суддів та технічних делегатів на змаганнях Чемпіонату та кубку
України сезону 2016/2017рр., станом на 10.02.2017 р.
Доповідач: Кондаков Г.О.
2. Результати оплати допусків-дозволів (ліцензій) суддями всіх ліг та місцевим суддями.
По регіонам, станом на 10.02.2017 р.
Доповідач: Кондаков Г.О.
3. Затвердження списків суддів на присвоєння суддівських категорій.
Доповідач: Кондаков Г.О.
4. Затвердження списків суддів, кандидатів на проходження міжнародного семінару по
класичному та пляжному волейболу.
Доповідач: Коваленко А.В.
5. Затвердження списків I-II суддів, рекомендованих до проведення змагань першої,
другої та студентської ліг, місцевих змагань.
Доповідач: Коваленко А.В.
6. Розгляд системи визначення рейтингів суддів та технічних делегатів за результатами
сезону 2016/2017 рр..
Доповідач: Пасюта В.В.
7. Розгляд методичних матеріалів для технічних делегатів (доопрацювання,
доповнення)
Доповідач: Шамутін К.І.
8. Розгляд змін до Положення про суддів України з волейболу.
Доповідач: Пасюта В.В.
9. Різне.
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1. Слухали: Кондакова Г.О., який доповів, станом на 10.02.2017 р. про підсумки
роботи I-II суддів та технічних делегатів на змаганнях Чемпіонату та кубку України
сезону 2016/2017р.р.. Провалів під час призначень та виїздів не було.
Виступили:
А.В.Коваленко, який запропонував відповідально віднестися до
призначень на останні тури попереднього етапу та на тури, які будуть визначати
призерів чемпіонатів України у всіх лігах та команди, що будуть боротися за перехід із
ліги в лігу.
В.В.Пасюта запропонував затвердити поіменні та кількісні списків суддів та ТД на
фінальні етапи та перехідні матчі сезону 2016-17.
А.В.Коваленко запропонував не звужувати штучно кількість суддів та ТД на фінальні
етапи та перехідні матчі сезону 2016-17, а долучати всіх затверджених по лігах.
В.В.Пасюта зняв свою пропозицію.
А.В.Коваленко запропонував прийняти інформацію Г.О.Кондакова до уваги та долучати
всіх затверджених по лігах I-II суддів та технічних делегатів на фінальні етапи та
перехідні матчі сезону 2016-17.
Голосували: «За» - 9 голосів; «Проти» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів
Рішення прийнято.
Вирішили: прийняти до відома інформацію Г.О.Кондакова, станом на 10.02.2017 р.,
про підсумки роботи I-II суддів та технічних делегатів на змаганнях Чемпіонату та кубку
України сезону 2016/2017р.р. та долучати всіх затверджених по лігах I-II суддів та ТД на
фінальні етапи та перехідні матчі сезону 2016-17 р.р..
2. Слухали: Г.О.Кондакова про стан оплати (на 10.02.2017р.) по регіонам допусківдозволів (ліцензій) суддями всіх ліг та місцевим суддями. Цьому питанню, у зв'язку з
величезним навантаженням Г.О.Кондакова по підготовці та участі всіх збірних держави
в змаганнях в Україні та закордоном, не було приділено значну увагу. Є затримки в
оплаті суддів всіх ліг та місцевих колегій.
Виступили: А.В.Коваленко запропонував прийняти інформацію Г.О.Кондакова до
уваги та донести інформацію до голів регіональних колегій суддів про необхідність
перевірити стан оплати всіма затвердженими по лігах I-II суддями та технічними
делегатами та місцевими суддями.
Голосували: «За» - 9 голосів; «Проти» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів
Рішення прийнято.
Вирішили: прийняти до відома інформацію Г.О.Кондакова та донести до голів
регіональних колегій суддів необхідність перевірити стан оплати всіма затвердженими
по лігах I-II суддями, технічними делегатами та місцевими суддями.
3. Слухали: Кондакова Г.О., який доповів, що до комісії по розгляду матеріалів для
присвоєння суддівських категорій та звань з волейболу надійшли подання на наступних
суддів:
Колегія волейбольних суддів м.Києва порушує клопотання щодо присвоєння
Хуторному Василю Георгійовичу, м.Київ, судді міжнародної категорії з волейболу,
суддівського звання “Почесний суддя ФВУ”;
Лемещуку Сергію Васильовичу, м.Київ, судді першої категорії з волейболу,
кваліфікаційної категорії спортивного судді національної категорії з волейболу;
Баранюку Юрію Олексійовичу, м.Київ, судді першої категорії з волейболу,
кваліфікаційної категорії спортивного судді національної категорії з волейболу;
Арбітражна комісії федерації волейболу Харківської області порушує клопотання щодо
присвоєння
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Прись Тетяні Степанівні, м.Харків, судді другої категорії з волейболу, кваліфікаційної
категорії спортивного судді першої категорії з волейболу;
Михайлову Олександру Сергійовичу, м.Харків, судді другої категорії з волейболу,
кваліфікаційної категорії спортивного судді першої категорії з волейболу.
Згідно з наданими документами, всі судді виконали нормативи та вимоги “Положення
про суддів України з волейболу” про присвоєння звань та категорій.
Виступили: В.В.Пасюта запропонував затвердити список суддів та порушити перед
Виконкомом ФВУ клопотання про присвоєння звань та категорій вищеназваним суддям.
Голосували: «За» - 9 голосів; «Проти» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів
Рішення прийнято.
Вирішили: згідно з поданими документами, порушити перед Виконкомом ФВУ
клопотання про присвоєння звань та категорій суддям:
Хуторному В.Г, м.Київ, суддівського звання “Почесний суддя ФВУ”,
Лемещуку С.В., м.Київ, національної категорії з волейболу,
Баранюку Ю.О., м.Київ, національної категорії з волейболу,
Прись Т.С., м.Харків, першої категорії з волейболу,
Михайлову О.С., м.Харків, першої категорії з волейболу.
4. Слухали: А.В.Коваленко про необхідність затвердити списки суддів, кандидатів
на проходження міжнародного семінару по класичному та пляжному волейболу у 2017
році. Кандидатами є судді: О.Осадчій, м.Чернігів, О.Іванов, м.Київ, К.Гранько, м.Харків,
М.Елькін, м.Одеса. Необхідно доручити відповідальному за міжнародні зв'язки
О.С.Скібіцькому отримати інформацію про можливість участі у семінарах за
фінансовими, організаційними та сімейними обставинами у вищезгаданих суддів, а
потім приймати рішення.
Виступили:
О.С.Скібіцький та А.М.Батюк (після перемовин з О.Осадчім та
О.Івановим) повідомили про неможливість участі О.Осадчого та О.Іванова у семінарах
за фінансовими та сімейними обставинами у 2017 році. Запропоновано затвердити
кандидатами на проходження міжнародного семінару у 2017 році Катерину Гранько,
м.Харьків та Максима Елькіна, м.Одеса.
Голосували: «За» - 9 голосів; «Проти» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів
Рішення прийнято.
Вирішили: затвердити кандидатами на проходження міжнародного семінару у 2017
році Катерину Гранько, м.Харків та Максима Елькіна, м.Одеса.
5. Слухали: А.В.Коваленко про затвердження списків I-II суддів, рекомендованих до
проведення змагань першої, другої та студентської ліг, місцевих змагань сезону
2016/2017 р.р.
Виступили: О.С.Скібіцький вказав про необхідність затвердження списку:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

АНТОНІЩАК
ВИСОЧАНСЬКИЙ
ВОВКОТРУБ
ГОРОБЕЦЬ
ГРИГОРЕНКО
ДЯЧЕНКО
КИРИЧЕНКО

Сергій
Іван
Роман
О.
Антон
Ігор
Ю.

м.Херсон
м.Львів
м.Вінниця
м.Херсон
м.Київ
г.Краматорск
м.Харків
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

КУЛИК
ПРИСЬ
ПЛОТНИЦЬКИЙ
КАСЕЛЕВЕЦЬ
РИБАЛКО
СОКУЛЬСКИЙ
СТУКАЛОВ
САПРОНОВ
ШЕПИЛОВА
ЩЕТИНИН
ШЕВЧЕНКО
ХУТОРНИЙ

Ольга
Тетяна
Юрій
Павло
Михайло
Анатолій
Д.
Станіслав
Елена
Сергій
Б.
Костянтин

м.Харків
м.Харків
м.Хмельницький
м.Бахмут
м.Чорноморськ
м.Чернівці
м.Херсон
г.Краматорск
м.Запоріжжя
м.Харків
м.Київ

Голосували: «За» - 9 голосів; «Проти» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів
Рішення прийнято.
Вирішили: затвердити списки I-II суддів, рекомендованих до проведення змагань
першої, другої та студентської ліг, місцевих змагань сезону 2016/2017 р.р.
6. Слухали: А.В.Коваленко про необхідність розглянути та затвердити систему та
критерії визначення рейтингів суддів та технічних делегатів за результатами сезону
2016/2017 р.р.
Виступили: В.В.Пасюта зауважив, що не отримав порядок денний засідання АК
ФВУ до самого засідання і тому не готовий доповідати це питання. Також, В.В.Пасюта
доповів, що ним було виконано тільки переклад листа оцінювання, і, перш за все, це
обов'язок підкомісії технічних делегатів пропонувати методику заповнення картки,
методику оцінювання суддівської бригади та критерії і методику визначення рейтингу
ТД, збирати інформацію про оцінювання суддів та аналізувати цю інформацію.
О.С.Скібіцький запропонував визначити наступні критерії для визначення рейтингу
суддів:
1. середня оцінка за сезон; 2. опитування команд; 3. опитування ТД; 4. рішення АК ФВУ.
Голосували: «За» - 9 голосів; «Проти» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів
Рішення прийнято.
Вирішили: на протязі місяця обговорити та визначити критерії для визначення
рейтингу суддів та ТД, взявши за основу наступні напрямки:
1. середня оцінка за сезон; 2. опитування команд; 3. опитування ТД (суддів); 4. рішення
АК ФВУ.
7. Слухали: К.І.Шамутіна про необхідність доопрацювання, доповнення методичних
матеріалів для технічних делегатів.
Виступили: О.С.Скібіцький висловив думку про необхідність аналізу не тільки
документів для роботи ТД, а й усіх форм ФВУ (актуальність на сьогоднішній день згідно
зі змінами правил гри, методики суддівства та розвитком інтернет комунікацій).
Голосували: «За» - 9 голосів; «Проти» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів
Рішення прийнято.
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Вирішили: доручити підкомісії технічних делегатів (В.С.Бугайов та К.І.Шамутін)
ретельно проаналізувати всі документи та форми для роботи технічних делегатів та в
місячний термін запропонувати зміни до цих документів.
8. Слухали: А.В.Коваленко про необхідність розглянути зміни до Положення про
суддів України з волейболу.
Виступили: В.В.Пасюта зауважив, що не отримав порядок денний засідання АК
ФВУ до самого засідання і тому не готовий доповідати це питання. О.С.Скібіцький
запропонував всім членам АК ФВУ проаналізувати Положення про суддів України з
волейболу та до 01.04.2017 внести свої пропозиції.
Голосували: «За» - 9 голосів; «Проти» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів
Рішення прийнято.
Вирішили: до 01.04.2017 всім членам АК ФВУ внести свої пропозиції про зміни до
Положення про суддів України з волейболу.
9. Різне
Слухали:
Президент ФВУ М.Г.Мельник повідомив про рішення призначити
заступником голови АК ФВУ суддю міжнародної категорії Олексія Скібіцького, м.Львів.
Слухали: В.В.Пасюта зауважив про необхідність планування суддівського семінару
сезону 2017-2018. Місце. Терміни. Програма.
Виступили: В.Г.Хуторний запропонував провести семінар під час змагань ветеранів
у смт.Коблево (Миколаївська обл.) перед початком сезону 2017-18.
Голосували: «За» - 9 голосів; «Проти» - 0 голосів; «Утримались» - 0 голосів
Рішення прийнято.
Вирішили:
- провести національний суддівський семінар у (Миколаївська обл.) паралельно з
Іграми ветеранів (кінець серпня - початок вересня 2017 року).
Учасники: ТД усіх ліг - обов'язково. Перші-другі судді суперліги - обов'язково, для 1-2
суддів інших ліг - по бажанню (суддям, що мають шанси та бажання попасти на
суперлігу або резерв суперліги - участь у національному семінарі наполегливо
рекомендується).
- на протязі 2 тижнів по закінченню національного семінару провести регіональні
семінари за принципом Захід - Центр - Схід (Харків - Київ - Львів). Керівники та
інструктори регіональних семінарів обов’язково мінімум два члени АК ФВУ та, бажано,
один діючий суддя міжнародної категорії.
Учасники:1-2 судді вищої, першої, другої, студентської та інших (крім суперліги) ліг
Чемпіонату України.
- обласні АК проводять обласні семінари.
Учасники: ТД та 1-2 судді обласних змагань
- кутові та секретарі для Чемпіонату України.
Голова Арбітражної Комісії
Федерації волейболу України

А.В.Коваленко

Секретар

В.В.Пасюта
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