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АРБІТ РАЖНА КОМІСІЯ ГО ФВУ
За ініціативи президента ГО ФВУ було скликано загальне зібрання АК ФВУ, суддів
МК та президента ГО ФВУ.
Президент ФВУ М.Г.Мельник, перш за все, привітав присутнього на засіданні Вадима
Кравченко з днем народження.
Під час свого виступу президент ФВУ акцентував увагу на наступному:
- найбільші дискусії відбуваються навколо національного рейтингу суддів;
- АК ФВУ необхідно поліпшити роботу при призначеннях, більш ретельно враховувати
кількість призначень;
- судді МК є самими досвідченими суддями, але вони мають такі ж права і обов’язки, як
і решта суддівського корпусу, судді МК не повинні ставити себе вище за інших;
- деякі судді МК, нарешті, мали змогу дізнатися місцезнаходження офісу ФВУ;
- ми всі щиро вдячні наполегливій та плідній роботі суддям старшого покоління; разом з
тим, голові Скібіцькому О.С. подумати про оновлення та омолодження складу АК;
- діючим суддям МК необхідно докласти більше зусиль в підготовці семінарів, перекладі
документів для суддів, впрягтися у роботу АК та ФВУ;
В.Паршин (президент РОФВ) від імені Рівненської обласної федерації волейболу
звернувся з проханням посприяти затвердженню судді МК Козловського В.С. технічним
делегатом суперліги.
Президент ФВУ М.Г.Мельник, Батюк А.М., Скібіцький О.С.: ніхто не сумнівається у
високих професійних якостях Козловського В.С., але не можна проходити повз того, що
є листи, в яких перші-другі судді відмовляються виїжджати на змагання, коли технічним
делегатом призначено Козловського В.С.
С.Гулька запропонував для обговорення запрошувати всі зацікавленні сторони, щоби
розмовляти, дивлячись в очі один одному.
Розгляд питань порядку денного.
1. Олексій Скібіцький подякував суддям МК за те, що знайшли час приїхати на
спільне засідання.
О.С.Скібіцький: судді МК стоять осторонь процесів, що відбуваються у федерації та
АК, зокрема:- жоден документ на сайті федерації не підготовлено за участю суддів МК;
особливого бажання готувати національні та регіональні семінари немає; бажання
приймати участь у підготовці молодих суддів дитячої ліги немає... Чому це так відповідь дати важко: небажання, невміння, або елемент саботажу. Позиція суддів МК
стояти осторонь та чекати помилок АК, які можливо використати у своїх інтересах. Було
відкрито можливість робити суддівську громадську роботу усім бажаючим, а не тільки
суддям МК. І з'ясувався цікавий факт, що судді не МК, і, навіть, не суперліги можуть
підготувати доповіді на семінари або методичні документи не гірше за суддів МК.
Олексій Скібіцький наголосив, що судді МК дорослі люди, яких не потрібно просити,
вони у стані самі зробити свій вибір - або повернутися у русло подій у федерацій, або
якщо вони будуть стояти осторонь процесів, що відбуваються, то саме життя їх
виштовхне на другий план.
О.С.Скібіцький повідомив, що в сезоні 2018-19 відбулося багато позитивних змін:
- введено в дію електронний протокол для змагань суперліги та вищої ліги, що покладає
додаткову відповідальність на технічних делегатів;
- повернули право призначень суддів та технічних делегатів дитячої ліги.
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АРБІТ РАЖНА КОМІСІЯ ГО ФВУ
О.С.Скібіцький наголосив, що наближаються фінальні тури першого етапу ЧУ, фінал
жіночого кубку в сезоні 2018-19 та фінальні раунди чемпіонатів України у всіх лігах.
Є питання по призначеннях місцевих суддів.
2. О.С.Скібіцький вважає, що процес ліцензування найближчій до організаційної
підкомісії. І в сезоні 2019-20 необхідно:
- зібрати інформацію від областей про суддів;
- провести національний та регіональні семінари, щоб знати розподіл суддів по лігам;
- разом із бухгалтерією ФВУ зібрати інформацію від областей про оплату за допускидозволи суддів;
Доручити вирішення цих питань Шамутіну К.І. (голова організаційної підкомісії) та
Кондакову Г.О. (штатному працівнику ФВУ).
- видати довідник суддів України (долучити Олександра Осадчого, якій в сезоні 2018-19
видав такий необхідний документ).
3. В.Г.Хуторний доповів, що особливих проблем при призначеннях та суддівстві
студентської ліги не було.
А.М.Батюк: чи проводиться робота про збільшенню команд студентської ліги?
В.Г.Хуторний: так, проводиться, але дуже важко скоординувати зусилля вузів, ФВУ та
суддів. Є питання при призначенні суддів на Універсіаду України, довгі змагання.
4. В.С.Кравченко доповів, що при призначеннях та суддівстві дитячої ліги є
проблеми, пов’язані з величезною кількістю команд (58 - дівчата, 64 - хлопці) і,
відповідно, великою кількістю турів. Не завжди місцеві колегії областей, де багато
дитячих команд, приймають активну участь в підготовці та проведенні дитячих змагань
у своєму регіоні (Полтавська обл.).
А.М.Батюк: необхідно підготувати листа на керівників обласних федерацій, де є такі
проблеми, більш ретельно готувати календарі, щоб не було так, що в одному місяці 8
турів, а в іншому один-два.
В.Кравченко відзначив чудову роботу по проведенню та суддівству змагань в
Запорізькій, Чернівецькій, Чернігівській областях.
5. Слухали: Шамутіна К.І. про подання на присвоєння суддівських категорій.
Ухвалили: затвердити подання на присвоєння звання судді національної категорії:
Коваленко Олег, м.Біла Церква (голосували за 4, проти 3, утримались 0);
Кравченко Вадим, м.Житомир (голосували за 4, проти 2, утримались 1);
затвердити подання на присвоєння звання судді першої категорії:
Вовкотруб Роман, м.Вінниця (голосували за 7, проти 0, утримались 0)
Подання на присвоєння звання судді національної категорії:
Михайлов Олександр, м.Харків (голосували за 2, проти 4, утримались 1).
Подання відхилено.
6. Слухали: Батюка А.М. про стан виконавчої дисципліни.
- на листи та повідомлення голови АК ФВУ – реагувати належним чином, відправляючи
відповіді та пропозиції;
- розпочати підготовку до національного суддівського семінару;
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