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1.

Про ліцензування суддів ФВУ.
Доповідач: Скібіцький О.С.

Позитивна динаміка сплати суддівських внесків обумовлена введенням
«дедлайну» та відповідальним відношенням більшості Голів місцевих АК.
Необхідна додаткова увага до ліцензування місцевих суддів. Для повноцінного
контролю щодо ліцензуваня необхідно запровадити ранжування суддів по лігам
та по областям. Оперативна робота по ліцензуванню забезпечила вчасну
готовність АК ГО «ФВУ» до суддівства в матчів ЧУ.
Вирішили: Створити списки ліцензованих суддів по областям (включаючи
лінійних та секретарів) та розмістити на сайті ФВУ. Технічних делегатів зобов’язати
перевіряти та не допускати неліцензованих місцевих суддів до участі у змаганнях
ФВУ.
2. Про хід суддівства Чемпіонату та Кубку Укрїни.
Доповідач: Скібіцький О.С.
Суддівство Чемпіонату та Кубку України проходить без суттєвих зауважень за
виключенням:
- випадку не допуску судді Коваленко О.М. до матчів Першої ліги серед
чоловічих команд через перебування у нетверезому стані.
- дискваліфікацію на місяць суддівської бригади Акопов Ю., Єлькин М.,
Самодай В. за некваліфіковане суддівство.
Голосували: за пожиттєву дискваліфікацію та виключення зі списку суддів ФВУ
Коваленко О.М.: «За» - 5 голосів, «Проти» – 0 голосів.
Вирішили: пожиттєво дискваліфікувати та виключити Коваленка О.М. зі списку
суддів ФВУ. Рішення АК винести на розгляд Виконкому ФВУ.
3. Про типові помилки при оцінюванні суддів та заповненні карток R-4 .
Доповідач: Батюк А.М.
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Низький рівень якості заповнення Листів оцінювання та порушення строків їх
надання до АК ГО «ФВУ» ускладнює їх обробку та впливає на об’єктивність.
Вирішили: підготувати та затвердити розгорнуті методичні вказівки по
заповненню Листа оцінювання суддів (відповідальний: Батюк А.М.).
4. Про недоліки в роботі ТД в організації змагань.
Доповідач: Льопа А.С.
Низька якість організації змагань з боку Технічних делегатів обумовлена
недостатнім рівнем знань та розуміння вимог Регламенту змагань. З кожним
роком вимоги до організації змагань підвищуються, але не усі технічні делегати ці
зміни розуміють. Були надані типові помилки в організації змагань.
Вирішили: технічні делегати несуть відповідальність за організацію змагань та
у разі значних порушень та ненадання інформації про порушення в Директорат
несуть відповідальність згідно Дисциплінарного Кодексу. Технічним делегатам, які
якісно справляються з роботою, збільшити кількість виїздів та призначати на
відповідальні тури.
5. Про створення єдиної суддівської електронної бази.
Доповідач: Умінський Є.
Кожного року великий об’єм суддівської інформації, що зберігається у різних
членів АК, ускладнює аналіз роботи суддів. Та й інформація за попередні роки
зберігається в окремих файлах. З метою структурізації інформації та зберігання в
одному файлі створити єдину електронну базу суддів ФВУ.
Вирішили: створити єдину електронну базу суддів ФВУ. Запросити у Медвідя
М.Г., Коваленко А.В., Козловського В.С. інформацію, що стосується суддів, за
попередні роки (відповідальний: Умінський Є.Ю.).
6. Про суддівство Дитячої Ліги.
Доповідач: Кравченко В.С.

Почалися змагання Дитячої лігі, і відповідно почалися призначння суддів на
змагання ДЛ. Робота суддів на ДЛ контролюється шляхом надання інформації про
суддівство від технічних делегатів туру відповідальному за призначення суддів на
ДЛ Кравченко В.С. Відсутність Регламенту порушує цілісність нормативно-правової
бази проведення змагань «Дитяча ліга».
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Вирішили: Розробити та впровадити спрощенну систему оцінки суддів за тур
(відповідальний: Кравченко В.С.).
7. Про зміни до “ПОЛОЖЕННЯ ПРО СУДДІВ” та до “ПОЛОЖЕННЯ ПРО АК”
Доповідач: Шмалько Ю.
Запропоновано внести Зміни до нормативних документів АК ГО ФВУ з метою
уніфікації та об'єднання роботи арбітражної комісії та комісії пляжного волейболу,
зокрема взаємодії АК ГО ФВУ і арбітражної підкомісії волейболу пляжного.
Вирішили: Розробити проекти змін до "ПОЛОЖЕННЯ ПРО СУДДІВ УКРАЇНИ З
ВОЛЕЙБОЛУ" та до "ПОЛОЖЕННЯ ПРО АК ГО «ФВУ»" (відповідальний: Філоненко
А.А.).
8. Про присвоєння суддівських категорій.
Доповідач: Шамутін К.І.
На розгляд АК ГО ФВУ надіслано комплект документів на присвоєння
Михайлову О.С. Національної суддівської категорії, Сокульскому А.А., Щербині В. та
Омельченко М.Ю. – Першої суддівської категорії.
Щербина В. нормативних вимог щодо присвоєння першої суддівської категорії
не виконав.
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 Михайлову О.С. Національної суддівської категорії.
«За» – 5 голосів, «Проти» – 0 голосів.
- За присвоєння Сокульскому А.А. Першої суддівської категорії.
«За» – 5 голосів, «Проти» – 0 голосів.
- За присвоєння Омельченко М.Ю. Першої суддівської категорії.
«За» – 5 голосів, «Проти» – 0 голосів.
Вирішили:
Запропонувати Щербині В. виконати в повному обсязі нормативні вимоги та
повторно внести документи на розгляд АК ГО «ФВУ».
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Винести на засідання Виконкому ГО «ФВУ» рішення АК ГО «ФВУ» про
присвоєння Умінській С.О. та Михайлову О.С. - Національної категорії, Сокульскому
А.А. та Омельченко М.Ю. – Першої категорії.
9.Різне.
Скібіцький О.С.:
Запропоновано вилучити з комплекту обов'язкових документів на присвоєння
категорії клопотання місцевої федерації, як документ, що дублює інформацію з
подання щодо присвоєння суддівського звання. Оприлюднити бланк подання
щодо присвоєння суддівського звання на офіційному сайті ГО «ФВУ».
В рамках підготовки суддівського семінару з Головою Арбітражної комісії
Федерації волейболу Польщі узгоджені основні положення щодо проведення
спільного українсько-польского суддівського семінару сезону 2020-21 р.р. у м. Львів.
Голова АК ГО «ФВУ» зробив акцент на необхідності максимальної консолідації
зусиль усієї української суддівської спільноти для організації семінару.
Вирішили:
- Вилучити з комплекту обов'язкових документів на присвоєння категорії
Клопотання місцевої федерації.
- Оприлюднити бланк Подання щодо присвоєння суддівського звання на
офіційному сайті ГО «ФВУ».
- Створити організаційний комітет по підготовці та проведенню спільного
українсько-польского суддівського семінару сезону 2020-21 р.р. у м. Львів.
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