АРБІТРАЖНА КОМІСІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
“ФЕДЕРАЦІЯ ВОЛЕЙБОЛУ УКРАЇНИ”
ПРОТОКОЛ №3
засідання Арбітражної комісії ГО “Федерація волейболу України”
м. Кам'янське
Присутні:
Скібіцький О.С.
Батюк А.М.
Медвідь М.М.
Кравченко В.С.
Умінський Є.Ю.

15 лютого 2020 року
Запрошені:
Льопа А.С.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про хід суддівства ЧУ та Кубку України.
Доповідач: Скібіцький О.С.
2. Про типові помилки при оцінюванні суддів та заповненні карток Р-4 та шляхи
підвищення відповідальності ТД при оцінюванні суддів.
Доповідач: Батюк А.М.
3. Про недоліки в роботі ТД в організації змагань.
Доповідач: Льопа А.С.
4. Про підготовку суддівського семінару сезону 2020-21.
Доповідачі: Скібіцький О.С.,
Медвідь М.М.
5. Про суддівство Дитячої Ліги.
Доповідач: Кравченко В.С.
6. Про звернення суддів:
- Коваленко Олега
- Баранюка Юрія
- Омельченко Юрія
- частини суддів Рівненської АК
Доповідач: Скібіцький О.С.
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7. Про присвоєння суддівських категорій.
Доповідач: Скібіцький О.С.
8. Різне

1. Про хід суддівства ЧУ та Кубку України.
Доповідач: Скібіцький О.С.
Ведення таблиці виїздів суддів АК ГО «ФВУ» забезпечує оперативний аналіз
загальної завантаженості, а також дозволяє підкомісії призначень рівномірно
завантажувати суддів. У вищій лізі є нерівномірність призначень, яка буде
виправлена за рахунок призначень на фінальні тури ліги.
Вирішили: Підготувати та проаналізувати по закінченню сезону статистику
виїздів суддів і технічних делегатів на тури Чемпіонату і Кубка України, розробити
рекомендації на підставі отриманих результатів (відповідальний: Умінський Є.Ю.)
2. Про типові помилки при оцінюванні суддів та заповненні карток Р-4 та
шляхи підвищення відповідальності ТД при оцінюванні суддів.
Доповідач: Батюк А.М.
Є позитивна динаміка по надсиланню листів оцінювання технічними
делегатами. Разом з тим ведучою помилкою у листах оцінювання є
невідповідність шкали оцінювання (колонки A,B,C,E,D,F) підсумковій оцінці.
Наголошено про необхідність обліку технічних делегатів, які порушують правила
здачі звітності та/або правила заповнення листів оцінювання для прийняття
подальших рішень щодо порушників.
3. Про недоліки в роботі ТД в організації змагань.
Доповідач: Льопа А.С.
Низька якість організації змагань з боку Технічних делегатів обумовлена
низьким рівнем знань Регламенту змагань. Мала увага приділяється методиці
проведення нарад з командами, що тягне за собою подальші проблеми в
організації і проведенні матчів.
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Вирішили: у рамках Національного семінару 2020 року приділити увагу
питанню методиці проведення нарад з командами (відповідальний: Льопа А.С.)

4. Про підготовку суддівського семінару сезону 2020-21.
Доповідачі: Скібіцький О.С.,
Медвідь М.М.
Попередньо порядок денний семінару 2020-21 (м. Львiв) обговорено з
польською стороною:
28 серпня(п’ятниця)
-12:00 – 19:00 засідання технічних делегатів з України
(конференцзал готелю СКА)
приїзд та розміщення учасників з Польщі
(готель Львів)
29 серпня(субота)
- 11:00-14:00 спільне пленарне засідання
(конференцзал ЛНУ ім.Івана Франка)
- 14:00-15:00 спільний обід
(Час Поїсти вул.Коперніка 3)
Відстань від ЛНУ до кафе Час Поїсти 500 м. – 6 хв. пішки
-15:00-18:00 заняття у змішаних групах (10-15 чоловік)
(аудиторії ЛНУ/або ЛДУФК)
-19:00 спільна вечеря
30 серпня(неділя)
-9:00-10:30 волейбольний матч збірних суддів України/Польщі
(зал СКА)
-11:00-16:00 засідання
(конференцзал готелю СКА – для суддів з України)
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(конференцзал готелю Львів – для суддів з Польщі)
Для поселення гостів з Польщі заброньовано готель Львів (при виборі готелю
було враховано ціну, розташування (центр міста) та можливості конференцзалу
готелю). Враховуючи ціну готелю Львів – понад 700 грн. з людини, для поселення
суддів з України пропонується готель СКА – 250 грн. з людини. Номери готелю СКА з
ремонтом, конференцзал з розміщенням до 100 осіб та можливістю не дорогого
харчування у кафе готелю СКА. Оскільки поселення та харчування учасників семінару
буде відбуватися за власний кошт, АК ГО «ФВУ» рекомендує готель СКА та
враховуючи невисоку ціну цього готелю, не бачить змісту пошуку більш дешевих
варіантів.
Відстань від готелю СКА до корпусу ЛНУ – 2.5 км – приблизно 30 хв. пішки
до готелю Львів - 2 км – приблизно 25 хв. пішки
до залу СКА

- 1.3 км. - приблизно 17 хв. пішки

Питання, яким чином буде відбуватися оплата готелю СКА та спільний обід та
вечеря залишається відкритим. Адміністрація готелю СКА просить при бронюванні
зробити передоплату, та й спільний обід та вечеря з учасниками з Польщі також
вимагають оплати.
Враховуючи досвід попереднього семінару, коли дехто з учасників не
розрахувався за харчування, питання по організації оплати готелю та спільних обіду
та вечері залишається відкритим.
Головним завданням АК при організації семінару є не поселення, харчування та
проїзд учасників, хоча цим також потрібно займатися, а організація самого семінару
– підготовка якісного методичного наповнення, підготовка доповідей зокрема.
Велике значення має призначення двох суддів з Польщі (волейбол та пляжний
волейбол)на Олімпійські Ігри, які на семінарі донесуть свій досвід участі У Олімпіаді
до усіх учасників.
Доручити голові методичної підкомісії Медвідю М. визначити теми та
доповідаючих на семінарі.
Вирішили:
Обговорити з суддівською спільнотою України питання оплати проживання та
харчування учасників семінару 2020-21. (відповідальний: Скібіцький О.С.).
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Узгодити з Головою АК польської національной федерації теми і черговість
презентацій спільного семінару (відповідальний: Медвідь М.М.).
Підготувати перелік завдань по підготовці до семінару 2020 року, призначити
відповідальних і терміни виконання (відповідальний: Скібіцький О.С.).

5. Про суддівство Дитячої Ліги.
Доповідач: Кравченко В.С.
Збоїв при призначеннях на Дитячу лігу не має. Пропонується залучати на
фінальні тури досвідченних суддів з вищих ліг.
Неявка без поважної причини судді Будового В. на матчі Дитячої ліги згідно
“Дисциплінарного кодексу” обумовлює відсторонення судді від суддівства матчів
під егідою ГО "ФВУ" до кінця сезону.
Голосували:
- За дискваліфікацію судді Будового В. від суддівства матчів під егідою ГО "ФВУ"
до кінця сезону 2019-2020 р.р.
«За» – 5 голосів, «Проти» – 0 голосів.

6. Про звернення суддів:
- Коваленко О.М.
- Баранюка Ю.О.
- Омельченко Ю.С.
- частини суддів Рівненської АК
Доповідач: Скібіцький О.С.
На адресу АК ГО «ФВУ» надійшла низка звернень, серед яких:
- про відновлення судді НК Коваленка О.М. у складі суддів АК ГО «ФВУ»;
Враховуючи важкість провини Коваленка О. відмовити у відновленні
Голосували:
«За» – 5 голосів, «Проти» – 0 голосів.
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- клопотання голови ККС судді НК Пасюти В.В. щодо відновлення судді НК
Баранюка Ю.М. з 01.03.2020 у складі суддів АК ГО «ФВУ» сезону 2019-2020 р.р.;
Рекомендувати судді НК Баранюку Ю.М. пройти національний суддівський семінар
2020-21 рр. та у разі позитивного проходження відновити у списках суддів сезону
2020-21 на вищу лігу. Як виключення дозволити Баранюку Ю. судити ігри Дитячої та
Студентської ліг сезону 2019-20.
Голосували:
«За» – 5 голосів, «Проти» – 0 голосів
- про залучення судді НК Омельченко Ю. в організаційній роботі АК ГО «ФВУ»;
Суддя НК Омельченко Ю. після важкої хвороби відновлюється та має час та бажання
допомогти в організаційній роботі АК ГО «ФВУ».
Запропоновано членам АК ГО «ФВУ» знайти можливість залучення судді АК ГО
«ФВУ» до громадської роботи. (відповідальний Умінський Є.Ю.)
- про звернення частини суддів РОФВ.
- Направити звернення частини членів РОАК і РОФВ до президента РОФВ Паршина
В. та юридичної комісії ГО «ФВУ» для визначення статусу звернення та його
правової оцінки.
- Голосували:
«За» – 5 голосів, «Проти» – 0 голосів.
7. Про присвоєння суддівських категорій.
Доповідач: Скібіцький О.С.
Наголошено про велику кількість суддів(близько 20 чоловік) національної
категорії, що нівелює статус судді національної категорії. ФІВБ встановлено ліміт
суддів міжнародної категорії з України у кількості 10 чоловік, АК ФВУ потрібно
подумати про встановлення ліміту або обмеження кількості суддів національної
категорії ( у кількості 10-12 чоловік) та опрацювати юридичну сторону цього питання.
На розгляд АК ГО «ФВУ» надіслано комплект документів на присвоєння
Денщік Т.С. та Тесліцькому Ю.П. Національної суддівської категорії, Бочарову О.П. –
Першої суддівської категорії.
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АК ГО «ФВУ» розглянула відповідність комплекту надісланних документів
вимогам і нормам “ПОЛОЖЕННЯ ПРО СУДДІВ УКРАЇНИ З ВОЛЕЙБОЛУ” та
запропонувала задовольнити подання на присвоєння суддівських категорій.
Голосували:
- За присвоєння Денщік Т.С. Національної суддівської категорії.
«За» – 5 голосів, «Проти» – 0 голосів.
- За присвоєння Тесліцькому Ю.П. Національної суддівської категорії.
- «За» – 5 голосів, «Проти» – 0 голосів.
- За присвоєння Бочарову О.П. Першої суддівської категорії.
«За» – 5 голосів, «Проти» – 0 голосів.
Вирішили:
Винести на засідання Виконкому ГО «ФВУ» рішення АК ГО «ФВУ» про
присвоєння Денщік Т.С. та Тесліцькому Ю.П. Національної суддівської категорії,
Бочарову О.П. – Першої суддівської категорії.
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