ПОЛОЖЕННЯ
ПРО АРБІТРАЖНУ КОМІСІЮ
ФЕДЕРАЦІЇ ВОЛЕЙБОЛУ УКРАЇНИ
І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Арбітражна комісія ФВУ(далі АК ФВУ) працює в структурі
Федерації волейболу України (далі ФВУ) для організації діяльності суддів
згідно з Статутом ФВУ.
АК ФВУ організовує

діяльність суддів ФВУ відповідно

до

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АРБІТРАЖНУ КОМІСІЮ ФВУ та ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СУДДІВ ФВУ.
Зібрання АК ФВУ відбуваються щонайменше раз на півроку.
Рішення АК ФВУ приймаються більшістю голосів членів АК ФВУ за
умови присутності на засіданні АК ФВУ не менше ніж половини членів
АК ФВУ. У разі рівного поділу голос Голови АК ФВУ є вирішальним.
У разі надзвичайних ситуацій АК ФВУ може прийняти рішення
заочно(шляхом кореспонденції) та затвердити це рішення на наступному
зібранні АК ФВУ.
Поточні справи, що належать до компетенції підкомісій АК ФВУ,
вирішуються підкомісіями АК ФВУ згідно з установленим порядком
вирішення справ.

IІ. СТРУКТУРА АК ФВУ
У рамках АК ФВУ працюють:

- підкомісія призначень
- методична підкомісія
- підкомісія технічних делегатів
- організаційна підкомісія
ІІІ. РАДА АК ФВУ
Рада АК ФВУ існує як консультативно-дорадчий орган АК ФВУ.
До Ради АК ФВУ входять Голови обласних АК, м.Києва та члени АК
ФВУ.
Радою АК ФВУ керує Голова АК ФВУ.
Зібрання Ради АК ФВУ відбувається раз на рік.
До компетенції Ради АК ФВУ належать наступні питання:
-обговорення організації змагань Чемпіонату та Кубка України обласними
суддівськими колегіями;
- рекомендація критеріїв відбору суддів нижчих ліг національного рівня;
- рекомендація кількісного складу суддів нижчих ліг національного рівня.

IV. СПОСІБ ОБРАННЯ АК ФВУ
Діяльністю АК ФВУ керує

Голова АК ФВУ. Голова АК ФВУ

призначається Президентом ФВУ. Новообраний Голова вступає в права на
наступний день після призначення Президентом ФВУ.
Голова АК ФВУ рекомендує Виконкому ФВУ для затвердження від
5 до 7 членів АК ФВУ. Кількісний склад АК ФВУ визначає Голова АК
ФВУ.

У випадку неможливості

виконання Головою АК ФВУ своїх

обов’язків, виконує обов’язки Голови АК ФВУ заступник Голови АК ФВУ.

V. ПРАВА АК ФВУ
Сфера діяльності АК ФВУ – усі справи, що стосуються суддівства
змагань ФВУ, а саме:
1.Створення

організаційної

структури

АК

ФВУ,

зокрема

призначення голів підкомісій;
2.Офіційний переклад Правил Волейболу та їх офіційне тлумачення;
3.Організація

й

проведення

національних

та

регіональних

суддівських семінарів;
4.Призначення суддів на змагання національного рівня та на
міжнародні змагання (які є в компетенції АК ФВУ);
5.Контроль суддівства змагань національного рівня;
6.Скерування суддів на міжнародні суддівські семінари ФІВБ та на
методичні суддівські семінари ЕКВ;
7. Розгляд подань підкомісій АК ФВУ;
8. Оцінка діяльності підкомісій АК ФВУ;
9. Розгляд апеляцій щодо рішень АК ФВУ;
10.Надання суддям національного рівня права суддівства інших
різновидів волейболу;
11.Подання на розгляд Виконкому ФВУ:
-змін в ПОЛОЖЕННІ ПРО СУДДІВ ФВУ або ПОЛОЖЕННІ ПРО
АК ФВУ;
-затвердження списку ліцензованих суддів національного рівня;
- присвоєння перших та національних суддівських категорій;

- присвоєння звання Почесного Судді ФВУ;
- присвоєння суддям відзнак та нагород;
- зміну суддівських виплат;
- організація міжнародних суддівських конференцій та міжнародних
суддівських семінарів.
VІ. ОБОВ’ЯЗКИ АК ФВУ
Обов’язки Голови АК:
- керівництво роботою АК ФВУ, в тому числі призначення засідань
АК ФВУ;
-розподіл обов’язків серед членів АК ФВУ;
- призначення (перепризначення) заступника Голови АК ФВУ
(з числа членів АК ФВУ);
- представництво АК ФВУ на міжнародному рівні.
Обов’язки заступника Голови АК ФВУ:
-заміщення голови АК у разі його відсутності;
-виконання інших завдань за дорученням Голови АК ФВУ.
Обов’язки секретаря АК ФВУ:
-ведення протоколів засідань АК ФВУ;
-ведення офіційного листування АК ФВУ;
-ведення бази даних суддів ФВУ;
-ведення документації АК ФВУ.
Обов’язки голів підкомісій:
-керівництво підкомісією;
-представлення до АК ФВУ подань та звітів про діяльность

підкомісій АК ФВУ.

Обов’язки підкомісії призначень:
-призначення суддів на змагання національного рівня;
-аналіз та облік суддівства змагань національного та міжнародного
рівня;
-інші питання за дорученням

АК ФВУ, які не належать до

компетенції інших підкомісій.
Обов’язки методичної підкомісії:
-підготовка проекту перекладу Правил Волейболу та їх офіційної
інтерпретації в Україні;
-підготовка проекту перекладу методичних матеріалів ФІВБ та ЕКВ
для використання в Україні;
-підготовка навчальних матеріалів;
-підготовка екзаменаційних тестів та питань;
-проведення національних та регіональних семінарів;
-методична допомога у проведенні обласних суддівських семінарів;
-інші питання за дорученням

АК ФВУ, які не належать до

компетенції інших підкомісій.
Обов’язки підкомісії технічних делегатів:
-контроль та аналіз роботи технічних делегатів;
-опрацювання листів оцінювання суддів;
-інші питання за дорученням

АК ФВУ, які не належать до

компетенції інших підкомісій.
Обов’язки організаційної підкомісії:

-організаційна підготовка зібрань АК ФВУ та суддівських семінарів
ФВУ;
-інформаційна діяльність щодо діяльності АК ФВУ;
-публікація Правил Волейболу та інших методичних та навчальних
матеріалів;
-підготовка подання на присвоєння суддівських категорій та звання
Почесного Судді ФВУ;
-опрацювання пропозицій щодо суми суддівських винагород;
-інші питання за дорученням
компетенції інших підкомісій.

АК ФВУ, які не належать до

