«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Президент ВГО «УФХ»
Федоров С. І.
15 січня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення всеукраїнського тренерсько-суддівського
семінару з хортингу

м. Київ
1. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ
1. Підготовка нового складу суддів.
2. Підвищення суддівської кваліфікації.
3. Розбір суддівства розділу «Двобій», особливості суддівства у різних вікових
групах.
4. Розгляд роботи мандатної комісії.
5. Розгляд обов’язків бокового судді, рефері, арбітра.
6. Розгляд забороненої техніки у розділі «Двобій», особливості суддівства.
7. Розбір суддівства у розділі «Форма», особливості суддівства у різних вікових
групах.
8. Практична робота суддів.
2. ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Дата проведення: 30-31 січня 2021р.
Місце проведення: Ірпінський ліцей № 3
Адреса: м. Ірпінь, вул. Северинівська, 129 А
Трансфер: Від станції метро «Академмістечко» автобус № 392, зупинка Ліцей № 3
3. ГРАФІК РОБОТИ
30 січня 2021 року (субота) - семінар для суддів ІІІ категорії

09:30-10:00 - реєстрація учасників семінару;
10:00 -12:00 – перша частина семінару (теорія).
12:00-12:30 – перерва
12:30 - 14:00 – друга частина семінару (практика);
14:00 - 14:10 – перерва
14:10 – 16:00 – третя частина семінару (практика);
16:00 – 17:00 - атестаційний іспит
31 січня 2021 року (неділя) - семінар для суддів ІІ та І категорії

09:30-10:00 - реєстрація учасників семінару;
10:00 -12:00 – перша частина семінару (теорія).
12:00-12:30 – перерва
12:30 - 14:00 – друга частина семінару (практика);
14:00 - 14:10 – перерва
14:10 – 16:00 – третя частина семінару (практика);
16:00 – 17:00 - атестаційний іспит
4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ

Для участі в семінарі запрошуються: спортсмени, тренери з хортингу, керівники
клубів, міських, районних та обласних відділень хортингу, регіональні керівники УФХ,
керівники відділів колегій і комітетів УФХ.
Семінар проводить Голова суддівської ради - Бондарович Сергій
Володимирович .
Склад атестаційної комісія: Голова дисциплінарної ради - Дідусь Сергій
Петрович та заступник голови суддівської ради - Овсюкова Ольга Миколаївна.
Учасники, які пройдуть практичну і теоретичну частину семінару та здадуть
атестаційний іспит отримають суддівську категорію, яка підтверджується атестаційною
комісією. За результатами іспиту та після проходження атестаційної комісії підвищується,
підтверджується або понижується суддівська категорія.
Після атестаційного іспиту проходить засідання атестаційної комісії на якій
підтверджується, підвищується або понижується суддівська категорія.
Протокол результатів атестаційної комісії затверджується наказом та офіційно
публікується.
5. ФІНАНСОВІ УМОВИ ТА ПРОЖИВАННЯ УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ
СЕМІНАРУ
- для участі в семінарі з собою необхідно мати офіційну суддівську форму з хортингу для
проведення занять та фотографування;
- необхідну атрибутика судді з хортингу – шеврон, сорочка, можна придбати на семінарі,
за попередньою заявкою, яку слід надіслати на електронну адресу: bond724@gmail.com
або зателефонувати 099-208-22-05 Viber;
- витрати на проїзд, проживання та харчування учасників семінару покладаються на
відряджуючі організації;
- вартість участі у семінарі - відповідно до затвердженого рішення Президії ВГО "УФХ"
на 2021 рік складае :
Назва
Суддя III категорії
Суддя II категорії
Суддя I категорії
Суддя НК

Отримання
300 грн.
300 грн.
500 грн.
1000 грн.

Підтвердження
150 грн.
150 грн.
250 грн.
500 грн.

Дане положення є запрошенням для участі у всеукраїнськом
тренерсько-суддівському семінарі з хортингу

