
                                                                      Додаток № 3  до протоколу  президії №1906  від 20.04.2019р. 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні президії  ГО УФС   20.04.2019р. 

                                                                                                                                  
Положення про суддів та колегії суддів зі спортінгу 

                         

1. Загальні положення. 

1.1. Дане Положення про спортивних суддів зі спортінгу (далі - Положення) розроблено 
відповідно до вимог Законів України "Про фізичну культуру і спорт" та "Про громадські 
об'єднання", наказу Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження порядку 
присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям" від 16.07.2013 № 31, 
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2013 р. за № 1312/2384, із 
змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України № 2025 від 
16.06.2015, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 2 липня 2015 за № 772/27217 
та Статуту Громадського Об'єднання "Українська Федерація Спортінгу" (далі - УФС). 

1.2. Мета Положення - створення нормативно-правових засад для підготовки та 
підвищення кваліфікації спортивних суддів зі спортінгу. 

1.3. Спортивними суддями можуть бути громадяни України, які є членами ГО УФС, 
мають відповідну підготовку та виявляють бажання прийняти участь в суддівстві змагань. 

2. Класифікація звання "Спортивний суддя" 

2.1. Громадська організація Українська Федерація Спортінгу веде облік та присвоює 
кваліфікаційні категорії спортивним суддям у разі їх відповідності таким вимогам: 

"Спортивний суддя - стажер" - особи (від 16 років), які взяли участь у суддівському 
семінарі і мають стаж суддівства не менше 3-х змагань клубного рівня; 

"Спортивний суддя другої категорії" - особи, які мають стаж суддівства не менше 2-х 
років та практику суддівства не менше 3-х змагань обласного або 5-ти змагань клубного 
рівня; 

"Спортивний суддя першої категорії" - особи, які мають другу суддівську категорію, стаж 
суддівства не менше 3-х років, практику суддівства не менше 5-ти змагань обласного рівня 
або 5-ти всеукраїнських змагань, у 2-х з яких необхідно виконати обов'язки заступника 
головного судді або заступника головного секретаря та за умови участі у суддівському 
семінарі; 

"Спортивний суддя Національної категорії" - особи, які мають першу суддівську 
категорію, стаж суддівства не менше 3-х років, практику суддівства не менше 6-ти 
всеукраїнських змагань та за умови участі у суддівському семінарі; 

2.2. Кваліфікаційна категорія спортивного судді, що присвоєна УФС з дисциплін 
спортінгу, розповсюджується тільки на цей вид спорту. 

2.3. Спортивним суддям, що мають кваліфікаційну категорію в стендовій стрільбі та 
набули членства УФС, присвоюється кваліфікаційна категорія зі спортінгу на ступінь нижче, 
ніж діюча в стендовій стрільбі, за умови участі у відповідному суддівському семінарі. 
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3. Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій 

3.1. Кваліфікаційні категорії спортивних суддів: "Спортивний суддя - стажер", 
"Спортивний суддя другої категорії", "Спортивний суддя першої категорії" та "Спортивний 
суддя Національної категорії" присвоюються послідовно. 

3.2. Клопотання про присвоєння кваліфікаційної категорії спортивного судді 
порушується шляхом подання фізичною особою заяви до УФС встановленого зразка 
(додаток 1). 

3.3. До заяви додаються: 
- копія національної ліцензії члена Федерації: 
- копії 1 та 2 сторінок паспорта громадянина України (для присвоєння кваліфікаційної 

категорії "Спортивний суддя Національної категорії", "Спортивний суддя першої категорії", 
"Спортивний суддя другої категорії"); 

- виписка з картки обліку спортивної суддівської діяльності заявника, що містить дані про 
виконання відповідної кваліфікаційної категорії спортивного судді; 

- дві фотокартки (розміром 3х4 см). 

3.4. Заява та документи розглядаються Президією УФС протягом 30 календарних днів з 
дня їх надходження. 

3.5. Особа, документи якої розглядаються на засіданні Президії УФС, може бути 
присутньою на її засіданні. 

3.6. За результатами розгляду поданих документів Президія УФС приймає рішення про 
присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії спортивного судді або про відмову у 
присвоєнні кваліфікаційної категорії спортивного судді у разі невідповідності вимогам, 
визначеним у пункті 1 цього Положення, про що заявникові повідомляється письмово у 
10-денний строк з дня прийняття такого рішення. 

3.7. У разі присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії спортивного судді УФС 
протягом 30 календарних днів видає посвідчення спортивного судді встановленого зразка.  
При присвоєнні категорії «Суддя - стажер» видається персональна картка судді.  

3.8. Спортивний суддя повинен відповідати вимогам кандидата згідно листа F.I.T.A.S.C 
від 10.03.2016р. та бути рекомендованим президією УФС міжнародній Федерації 
F.І.Т.А.S.С. у якості кандидата на отримання ліцензії "INТЕRNАТIONАL  RЕFЕRI" з 
дисципліни  спортінгу.  

3.9. Спортивний суддя УФС, що має ліцензію F.І.Т.А.S.С. з дисциплін спортінгу, надає 
на засідання Президії УФС копію документу про присвоєння звання "INТЕRNАТIONАL  
RЕFЕRI".  

Перед тим, як подати заявку на участь в обслуговуванні міжнародних змагань  F.I.T.A.S.C., 
суддя – власник ліцензії, повинен отримати рекомендацію президії  УФС.  

3.10. Спортивні судді зобов'язані раз на чотири роки проходити курси підвищення 
кваліфікації у порядку, визначеному Президією УФС. 

3.11. Спортивний суддя може бути позбавлений кваліфікаційної категорії спортивного 
судді у разі виявлення недостовірної інформації, яка подавалась для присвоєння 
кваліфікаційної категорії, у разі навмисного порушення правил суддівства змагань або за 
випадки прояву негідної судді поведінки (появу в нетверезому стані, образу або свідому 
обмову  інших учасників змагань – суддів, спортсменів, глядачів …) .    
3.12. Рішення про позбавлення відповідної кваліфікаційної категорії спортивного судді 
приймається Президією УФС. 



 Права і обов'язки суддів 

4.1. Спортивний суддя має право: 
4.1.1. судити змагання; 
4.1.2. проводити інструктажі спортсменів перед початком змагань; 

4.2. Спортивний суддя зобов'язаний: 
4.2.1. Досконало знати правила змагань з відповідної дисципліни спортінгу, точно та 

об'єктивно застосовувати їх в процесі суддівства, сприяти проведенню змагань на 
високому організаційному рівні. Бути прикладом гідності у відносинах з учасниками змагань 
та іншими суддями; 

4.2.2. Постійно турбуватися про підвищення своєї суддівської кваліфікації, рівня 
фізичної підготовки, передавати досвід та знання молодим суддям, активно брати 

участь в роботі колегії суддів, в роботі семінарів з підготовки та підвищення кваліфікації 
суддів; 

4.2.3. Сприяти вихованню толерантності, дисциплінованості, дотримуванню правил 
змагань учасниками, тренерами та представниками; 

4.2.4. Служити прикладом гідності, дисциплінованості і організованості під час 
проведення змагань, справедливо вирішувати спірні питання, непередбачені правилами, 
сумлінно ставитись до своїх обов'язків; 

4.2.5. При виконанні суддівських обов'язків: 
- бути в акуратній формі з усіма засобами захисту відповідно до Правил проведення 

змагань; 
- мати при собі суддівське посвідчення встановленого зразку; 
- бути незалежним від територіального представництва; 
- на змаганнях мати при собі правила з відповідної дисципліни 

 

5. Колегія суддів 

5.1. Колегія суддів створюється при Українській Федерації спортінгу. Обласні колегії 
суддів створюються при відокремлених підрозділах Федерації. 

5.2. Обласні колегії суддів у відокремлених підрозділах Федерації створюються за 
наявності в них не менш 3 суддів. 

5.3. Щороку після проведення зборів члени колегії суддів ГО УФС подають зі свого 
складу кандидатуру на посаду голови колегії для затвердження на засіданні президії 
федерації. Протокол зборів з підписами суддів є дійсним, якщо у зборах приймала 
участь половина або більше членів колегії. В разі неможливості проведення зборів 
президія федерації може доручити одному з її членів (або діючому голові колегії) 
провести опитування суддів шляхом надсилання запитів на електронну адресу суддів та 
доповісти про результати іншим членам президії. Після цього затверджується 
кандидатура нового голови колегії суддів.  

Президія УФС також затверджує кандидатуру заступника голови, рекомендовану  вже 
затвердженим головою колегії.   

5.4. Колегія суддів працює за розробленим планом, який затверджує президія ГО УФС. 
Кожне рішення, які приймає колегія суддів, повинно затверджуватись Президією ГО УФС. 

5.5. Відповідальність перед Президією за роботу колегії суддів несуть голова колегії та (або) 
його заступник. 
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6. Зміст роботи Колегії суддів 

6.1. Колегія суддів: 
6.1.1. Здійснює роботу щодо забезпечення підготовки і проведення змагань 

відповідного рівня, визначає та рекомендує для затвердження Президією склад суддів для 
обслуговування змагань на рік (або спортивний сезон); 

6.1.2. Заслуховує звіти Головних суддів про підсумки проведення змагань; 
6.1.3. Організує вивчення практики застосування правил, обмін досвіду провідних 

суддів; 
6.1.4. Здійснює підготовку та підвищення кваліфікації суддівських кадрів шляхом 

організації семінарів, нарад, конференцій, консультацій, періодичного проведення 
атестації суддів, екзаменує на знання правил проведення змагань; 

6.1.5. Розглядає та готує подання для затвердження президією ГО УФС матеріали щодо 
присвоєння суддівських категорій, веде персональний облік роботи суддів; 

6.1.6. Розглядає та подає на затвердження Президії матеріали про пониження категорій 
суддям, у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням обов”язків, або за випадки 
прояву негідної судді поведінки (появу в нетверезому стані, образу або свідому обмову, 
наклеп інших учасників змагань – суддів, спортсменів, глядачів …) .   

6.2. Колегія суддів у випадку неналежного виконання своїх обов'язків може бути 
достроково розпущена рішенням Президії ГО УФС. 

 
7. Призначення суддів 

7.1. Призначення суддів на поточний сезон: 
7.1.1. Щорічно до 1 березня поточного року президія УФС розглядає список суддів, 

рекомендованих колегією суддів для суддівства змагань національного рівня; 
7.1.2. Щорічно  до 10 березня голова колегії суддів надає до Президії УФС: 
- попередній план-графік проведення суддівських семінарів на поточний сезон; 
- списки суддів для участі у іспитах та відповідних семінарах. 

7.2. Відбір  суддів на окремі змагання: 

7.2.1. Після щорічного затвердження міністерством молоді та спорту України Єдиного 
календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України (ЄКПФОСЗУ)  
Президія УФС рекомендує кандидатури Головних суддів для включення до наказів 
Міністерства щодо проведення відповідних змагань. В першу чергу повинні прийматися до 
уваги пропозиції власників стрілецьких комплексів та колегії суддів УФС; 

7.2.2. Головний суддя, вказаний в наказі Міністерства про проведення змагань, здійснює 
відбір складу суддів для обслуговування цього змагання національного календаря згідно 
списку суддів, затверджених президією для суддівства на поточний рік. В першу чергу 
повинні прийматися до уваги пропозиції власників стрілецьких комплексів та колегії суддів 
УФС. 

 

8. Посвідчення судді 

8.1. Після присвоєння відповідної суддівської категорії видається суддівське посвідчення 
встановленого зразку з окремої дисципліни спортінгу. У разі втрати або псування 
посвідчення видається дублікат.  Дублікати виготовляються за рахунок судді, що потребує 
його.  



9. Облік суддів 

9.1. Спортивні судді стоять на обліку у  ГО УФС. 

9.2. Суддівство змагань відмічається Головним суддею змагань в персональній картці 
судді, яка постійно знаходиться у самого судді. Раз на півріччя копія персональної картки 
судді в вигляді файлу або фотокопії надсилається на електронні поштові адреси УФС  та 
голови колегії суддів УФС. 
 
 

 


