ПОЛОЖЕННЯ ПРО СУДДІВ УКРАЇНИ З ВОЛЕЙБОЛУ
І. Загальні положення
1.1. Суддівство змагань є почесною та відповідальною
громадською роботою, що виконується на добровільних засадах.
1.2. До суддівства змагань ФВУ допускаються судді, які мають
допуск-дозвіл ФВУ (ліцензію).
1.3.Допуск-дозвіл ФВУ (ліцензію) має право отримати особа,
яка:
- є громадянином України або перебуває на Україні на
законних підставах,
- зобов’язується виконувати статут та інші регламентуючі
документи ФВУ, ЕКВ та ФІВБ і в разі порушення положень цих
документів

може бути

притягнута

до

відповідальності

згідно

Дисціплінарного Кодексу ФВУ.
1.4.Допуск-дозвіл (ліцензія) ФВУ може бути видано особі, яка
пройшла суддівський семінар національного або регіонального рівня
та склала суддівські іспити з позитивним результатом
1.5. Допуск-дозвіл ФВУ (ліцензію) видає Арбітражна комісія
ФВУ.
1.6. Перед початком Чемпіонату України АК ФВУ оголошує
список ліцензованих суддів.
1.7. Віковий ценз:
для суддів:
- другої, студентської та дитячої ліг – до 40 років,
- першої ліги - до 50 років,
- вищої та суперліги - до 55 років.

для головних суддів:
- дитячої та студентської ліг – без обмеження віку,
- першої та другої ліги - до 60 років,
- вищої та суперліги - до 65 років.
По досягненню вікового цензу 31 грудня суддя втрачає право
судити змагання з волейболу ФВУ на національному рівні.
Рішенням Виконкому ГО ФВУ за поданням АК ГО ФВУ
почесним суддям ФВУ може бути продовжено право суддівства
на один рік.
1.8.Судді ФВУ не мають права отримувати суддівські ліцензії
та судити змагання не визнаних ФВУ організацій.
1.9.Судді ФВУ не мають права організовувати та брати участь
у роботі суддівських осередків не визнаних ФВУ організацій.
2.0.Судді міжнародної категорії та кандидати міжнародної
категорії, які не судять змагання Чемпіонату та Кубка України, не
мають права судити міжнародні змагання від України.
2.1. Судді з волейболу, які не судили змагання Чемпіонату та
Кубку

України

упродовж

одного

сезону

або

більше,

після

відновлення суддівства починають судити змагання з ліги рангом
нижче.
ІІ. Класифікація суддів з волейболу
2.1. Встановлюються натупні категорії з волейболу:
 кандидат у судді
 суддя III категорії
 суддя ІІ категорії;
 суддя І категорії;
 суддя національної категорії;
 почесний суддя ФВУ.

ІІІ. Порядок присвоєння суддівських категорій та звань
3.1. Право присвоєння категорій та звань:


суддя III категорії;



суддя II категорії –
надається

- Арбітражній комісії ФВУ за поданням федерацій волейболу
АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
 суддя з волейболу І категорії;
 суддя з волейболу національної категорії;
- Виконкому ФВУ за поданням Арбітражної комісії ФВУ.
 Почесний суддя ФВУ;
- Виконкому ФВУ за поданням Арбітражної комісії ФВУ.
ІV. Порядок і нормативи присвоєння.
4.1. Суддівські категорії та звання присвоюються за умови
бездоганного викононання обов’язків судді, активної участі в
проведенні змагань та виконанні наступних вимог:
 “суддя з волейболу ІІІ категорії”
-участь в обласному суддівському семінарі.
-суддівство 20 ігор обласного рівня.
Суддя ІІІ категорії за поданням АК області та рішенням АК ФВУ
має право бути залученим до суддівства змагань національного
рівня.
 “суддя з волейболу ІІ категорії”
- наявність ІІІ-ї суддівської категорії

- участь в 2-х обласних суддівських семінарах.
- суддівство 30 ігор національного та обласного рівня, з яких 15
ігор першим суддею.
 “суддя з волейболу I категорії”
- наявність ІІ-ї суддівської категорії.
- участь в 3-х суддівських регіональних або національних
семінарах.
- суддівство 60 ігор змагань національного рівня, з яких І-им
суддею – 30 ігор.
- участь в організації та проведенні обласних суддівських
семінарів.
 "суддя з волейболу національної категорії”
- наявність І-ї суддівської категорії.
- участь у 3-х суддівських національних семінарах.
- суддівство 60 ігор національних змагань найвищого рівня та
офіційних міжнародних змагань(чемпіонати EEVZA), з яких І-им
суддею – 30 ігор.
- участь в організації та проведенні регіональних суддівських
семінарів.
“Почесний суддя ФВУ”
Звання ’’Почесний суддя ФВУ’’ має право отримати суддя ФВУ
як визнання особливих заслуг у розвитку волейболу в Україні:
 Суддівство змагань на найвищому національному рівні
щонайменше протягом 20 років.
 Суддівство значних державних (Суперкубок України,
фінал Кубка України, фінал Чемпіонату України) та
міжнародних змагань.
 Брати участь в організаційній діяльності, пов’язаній з
розвитком волейболу щонайменше протягом 10 років.

 Мати бездоганну репутацію у волейбольної громади
України.
V. Головні судді.
Головних суддів національного рівня затверджує Виконком
ФВУ за поданням АК ФВУ з числа суддів національного рівня.
Головний суддя національного рівня:
- оцінює роботу суддів згідно з існуючими вимогами АК ФВУ,
- обговорює

з

суддями

помилки

та

недоліки,

яких

припустилися судді під час проведення змагання, та надає
пояснення та відповіді на запитання.
VI.Суддівство пляжного волейболу.
Суддя з волейболу ФВУ може отримати право на суддівство
пляжного волейболу в Україні за умови виконання вимог комісії
пляжного волейболу.
VII. Права суддів з волейболу.
5.1. Суддя з волейболу має право:
 Отримувати необхідну допомогу та особистий захист від
організаторів змагань перед, під час та після закінчення
змагань.
 Отримувати

винагороду

та

повернення

витрат

на

відрядження згідно існуючих норм.
 Вільного входу на змагання з волейболу в Україні, якщо
інше не передбачене організатором.
 На тимчасове призупинення суддівства з поважних
причин.

 У випадку неможливості участі з поважних причин або у
випадку незадовільної здачі іспитів на національному
суддівському семінарі - можливість проходження та
повторного

складання

іспитів

на

регіональному

суддівському семінарі.
VIII. Обов’язки суддів з волейболу.

6.1

Суддя з волейболу зобов`язаний:

- гідно представляти ФВУ та АК ФВУ,
- дотримуватися вимог ФВУ та АК ФВУ, у тому числі:
 знати

чинні

правила

волейболу

та

правильно

їх

використовувати їх під час змагань.
 судити змагання згідно призначень АК ФВУ.
 судити змагання з волейболу у відповідній суддівській
формі.
 у разі неможливості судити змагання згідно призначення
АК ФВУ терміново повідомити про це АК ФВУ.
 дотримуватися етичних норм поведінки.
 дотримуватися естетичного зовнішнього вигляду.
 дбати про свій фізичний стан.
 брати

участь

у

щорічних

суддівських

семінарах,

організованих АК ФВУ.
IX. Дисциплінарні санкції.
Суддя

може

бути

позбавлений

суддівських

дозволу(ліцензії) та суддівської категорії у випадку:
- вироку суду за кримінальною справою,

прав,

допуску-

- грубого порушеня цього Положення.
Рішення про дисціплінарне стягнення приймає Виконком ФВУ за
власною ініціативою, за поданням АК ФВУ або інших статутних
органів ФВУ.
⃰ Право на тлумачення та інтерпретацію випадків, які не
розглянуті в цьому Положенні, надається АК ФВУ.

