ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент Федерації
волейболу України
________________ М.Г. Мельник

Всеукраїнський семінар
суддів з волейболу пляжного, сезону 2017 р.
28-30.04.2017 р.
м. Харків
ГРК «Британія», вул. Шевченка, 270
Під час семінару заплановано опрацювання правил з волейболу пляжного у
відповідності до інструкцій ФІВБ на 2017 р., а також теоретичні та практичні
заняття, атестація суддів з волейболу пляжного, закріплення отриманих знань та
вмінь під час роботи на майданчиках з волейболу пляжного.
Порядок роботи:
28.04.2017 р. (п’ятниця)
1. Приїзд та реєстрація учасників семінару, розміщення в готелі – до 12-00.
2. 13-00 - відкриття семінару, вступне слово голови комісії з волейболу пляжного
та голови арбітражної підкомісії - Задорожний В.В., Лобаньова О.В.
3. 13-30 - підсумки роботи Арбітражної комісії і суддів з волейболу пляжного у
сезоні 2016 р., завдання та напрямки роботи суддів у сезоні 2017 р.р. –
Лобаньова О.В.
4. 14-00 - обговорення змін та доповнень до Регламенту та Правил з волейболу
пляжного в 2016 році – Самсонюк О.П., Ямбуренко А.О., Ходосовська І.О.
5. 15-00 - круглий стіл: питання, обговорення Правил з волейболу пляжного,
узгодження суддівських дій в ході змагань Чемпіонату та Кубку України,
обговорення типових помилок – Лобаньова О.В., Ямбуренко А.О.
6. 17-30 - практичні заняття:
- ведення протоколу гри
- перевірка протоколу гри

29.04.2017 р. (субота)
1. 9-30 – методика суддівства, суддівська бригада, взаємодія, психологічна та
технічна підготовка судді до гри – Лобаньова О.В., Овчарук С.В.
2. 10-30 - методика роботи суддівської бригади до початку матчу – Лобаньова
О.В., Овчарук С.В.
3. 11-00 – методика роботи суддів на лінії, взаємодія суддівської бригади –
Ямбуренко А.О., Лобаньова О.В., Овчарук С.В., Ходосовська І.О.
4. 12-00 - атестація суддів по Правилам з волейболу пляжного.
5. 13-30 – методика підготовки волейбольних кортів до гри – Ямбуренко А.О.,
Самсонюк О.П.
6. 14-00 – 17-00-практичні заняття: робота в якості 1-го та 2-го суддів, секретарів,
помічників, секретарів, менеджерів кортів.
7. 18-00 - підведення підсумків атестації та практичної роботи, обговорення
типових помилок тощо.

30.04.2017 р. (неділя)
1. 9-30 – аналіз та розгляд типових суддівських випадках в матчах Чемпіонату та
Кубку України та міжнародних матчах – Ямбуренко А.О., Лобаньова О.В.
2. 10-30 – методичні матеріали для суддів: «Керівництво та інструкції для суддів»,
«Книга випадків ФІВБ» – Ямбуренко А.О., Ходосовська І.О.
3. 12-00 – підведення підсумків семінару. Запитання та відповіді. Оголошення
результатів семінару.

Голова Арбітражної комісії
з волейболу пляжного ФВУ

О. В. Лобаньова

