
                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Рішенням Президії ФПСУ 

        «_11_» березня  2019 року 

 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про спортивних суддів з практичної стрільби та суддівські колегії 

(зі змінами та доповненнями від 11.03.2019 року) 

 

І. Загальні положення 

1. Це положення розроблене відповідно до вимог Законів України «Про 

фізичну культуру і спорт», «Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій 

спортивним суддям» затвердженого Наказом Мінмолодьспорту України 

16.07.2013 № 31 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.2013 

за № 1312/23844, Статуту федерації практичної стрільби України (далі - 

ФПСУ). 

2. Положення визначає права та обов’язки суддів, умови і порядок 

формування органів управління суддями, присвоєння кваліфікаційних 

категорій суддям з практичної стрільби та порядок обліку діяльності суддів. 

 

ІІ. Національна колегія суддів з практичної стрільби.  

Органи управління 

1. Судді з практичної стрільби утворюють Національну колегію суддів з 

практичної стрільби. Скорочено - НКСПС. 

2. Національну колегію суддів з практичної стрільби очолює Голова, який 

призначається в порядку визначеному статтею 21 Статуту ФПСУ, з числа 

членів ФПСУ і є діючим суддею з практичної стрільби.  

3. Виконавчим органом НКСПС є виконавчий комітет. 

4. Виконавчий комітет складається з Голови НКСПС та двох членів. 

5. Рішення Виконавчого комітету НКСПС приймаються простою 

більшістю голосів складу Виконавчого комітету.  

6. Повноваження Виконавчого комітету: 

- загальне керівництво діяльністю спортивних суддів з практичної 

стрільби; 

- вивчення та узагальнення практики застосування правил та надання 

роз’яснень з питань застосування правил з виду спорту «практична 

стрільба»; 

- підготовка та внесення змін і доповнень до національних правил з виду 

спорту «практична стрільба» та своєчасне приведення їх у відповідність 

до міжнародних; 



- розробка програм, семінарів з підготовки і підвищення кваліфікації 

суддів з практичної стрільби; 

- організація і проведення навчальних заходів з підготовки і підвищення 

кваліфікації суддів з практичної стрільби; 

- сприяння в організації суддівського забезпечення при проведенні змагань 

різного рівня;    

- розгляд та підготовка матеріалів про присвоєння та зупинення 

суддівських  категорій; 

- призначення та затвердження кандидатур Головних суддів на змагання 

від 4 рангу та вище; 

- вивчення та аналіз звітів Головних суддів матчів про проведенні 

змагання; 

- ведення обліку роботи спортивних суддів з практичної стрільби, 

оголошених заохочень та накладених дисциплінарних стягнень; 

- розробка правил, програм, положень та інших регламентуючих 

документів з питань суддівства; 

- заохочення та накладення стягнень на суддів на змаганнях; 

- перегляд рішень суддівських колегій про заохочення та накладення 

стягнень на суддів з практичної стрільби; 

- регламентація  роботи Первинних суддівських колегій; 

- співпраця з Міжнародною Асоціацією Суддів МКПС (IROA IPSC); 

- здійснення іншої діяльності у сфері суддівства змагань з практичної 

стрільби.   

 

ІІІ. Порядок  формування Виконавчого комітету НКСПС  

1. Члени Виконавчого комітету є виборними посадами, які обираються 

членами Національної колегії суддів з практичної стрільби. 

2. Строк повноважень Голови НКСПС та членів Виконавчого комітету 

НКСПС – 4 роки з моменту призначення. 

3. Голова НКСПС та члени Виконавчого комітету НКСПС  можуть бути 

призначений та обрані повторно. 

4. Вибори членів Виконавчого комітету НКСПС відбуваються шляхом 

таємного голосування діючих суддів практичної стрільби в визначений 

Президентом ФПСУ, але не обмежуючись перерахованим, спосіб: на 

офіційному Інтернет – ресурсі Федерації, форумі, мессенджерах, електронним 

листуванням та з допомогою інших доступних засобів електронної комунікації 

та опитування, у строк не пізніше ніж через 30 днів після призначення Голови 

НКСПС. При порушенні вказаного строку проведення виборів призначаються 

повторні вибори Голови НКСПС та виконавчого комітету. 

5. Про проведення виборів, їх дату та спосіб Голова НКСПС повідомляє 

суддівський корпус ФПСУ не пізніше, ніж за 10 днів до дати початку виборів 

членів виконавчого комітету. Повідомлення можуть бути направленні через 

оголошення на офіційному інтернет-ресурсі ФПСУ, електронною поштою, за 

допомогою мессенджерів та іншими засобами електронної комунікації. 



 

6. Кандидатури суддів на обрання до складу Виконавчого комітету 

НКСПС визначаються шляхом: 

- самовисування;  

- висування кандидатур Національною колегією суддів; 

- висування кандидатів Первинними суддівськими колегіями; 

7. Вимоги до кандидатів: 

- кваліфікаційний розряд - суддя Національної категорії; 

- стаж суддівської роботи - не менше 3-х років; 

- відсутність діючих дисциплінарних стягнень. 

8. Кандидати для голосування визначаються упродовж 7 днів з моменту 

оголошення дати початку виборів. 

9. Кількість кандидатів для участі у виборах не обмежена. 

10. Вибори відбуваються упродовж 7 днів з дня наступного за останнім 

днем визначення кандидатів для голосування. 

11. Переможець визначається простою більшістю голосів від загальної 

кількості суддів, що взяли участь у голосуванні. 

12. Голова НКСПС та члени виконавчого комітету НКСПС можуть бути 

звільнені Президентом ФПСУ від виконання своїх обов’язків: 

- за власним бажанням; 

- за рішенням Президента ФПСУ на підставі подання Президії ФПСУ; 

- за поданням Голови НКСПС (відносно членів Виконавчого комітету 

НКСПС);  

- на письмову вимогу двох третин діючих суддів з практичної стрільби.  

 

IV. Первинні суддівські колегії 

1. Первинні суддівські колегії (далі - ПСК) є підрозділами НКСПС та 

можуть бути сформовані Головою НКСПС: 

- у відокремлених підрозділах ФПСУ (далі - ВП ФПСУ) в адміністративно-

територіальних одиницях за погодженням з керівником ВП ФПСУ; 

- у клубах ФПСУ за погодженням з керівником клубу ФПСУ. 

Мінімальна кількість суддів для формування Первинної суддівської колегії - 

наявність 5 спортивних суддів з практичної стрільби в клубі або у ВП ФПСУ. 

У своїй діяльності ПСК підпорядковуються НКСПС. 

2. При відсутності мінімальної кількості суддів у клубі, судді включаються 

до складу суддівської колегії ВП ФПСУ , яка створюється рішенням Голови 

НКСПС за погодженням з керівником ВП ФПСУ. 

При відсутності в адміністративно-територіальній одиниці відокремленого 

підрозділу або клубу ФПСУ, судді являються індивідуальними членами 

НКСПС.   



 

3. Завданнями Первинної суддівської колегії є: 

- загальне керівництво діяльністю роботи суддів у клубі або ВП ФПСУ; 

- ведення обліку роботи суддів у клубі або у ВП ФПСУ; 

- суддівське забезпечення проведення змагань; 

- організація навчальних заходів з підвищення кваліфікації спортивних 

суддів; 

- забезпечення виконання рішень НКСПС. 

4. Права суддівських колегій: 

- внесення пропозицій до Виконавчого комітету з приводу роз’яснення 

правил; 

- внесення пропозицій до програм з підготовки і підвищенню кваліфікації 

спортивних суддів;  

- призначення та погодження Головних суддів на змагання; 

- заохочення та накладення стягнення на суддів на змаганнях. 

 

V. Судді: вимоги, категорії, повноваження 

1. Суддями з практичної стрільби можуть бути члени ФПСУ, які мають 

відповідну підготовку, пройшли атестацію у встановленому порядку та 

отримали відповідну кваліфікаційну категорію. 

2. В Україні встановлені такі кваліфікаційні категорії суддів з практичної 

стрільби: 

- спортивний суддя з практичної стрільби другої категорії; 

- спортивний суддя з практичної стрільби першої категорії; 

- спортивний суддя з практичної стрільби  Національної категорії. 

3. Спортивний суддя з практичної стрільби другої категорії. 

Має право бути суддею, статс-суддею, старшим суддею у змаганнях з 

практичної стрільби 6 - 4 рангів, Головним суддею у змаганнях з практичної 

стрільби 6 рангу. 

4. Спортивний суддя з практичної стрільби першої категорії.  

Має право бути суддею, статс-суддею, старшим суддею у змаганнях з 

практичної стрільби 6 - 4 рангів,  Головним суддею у змаганнях з практичної 

стрільби 6-5 рангу. 

За рекомендацією виконавчого комітету НКСПС має право бути суддею, 

статс-суддею, у змаганнях з практичної стрільби 3-1 рангів.   

5. Спортивний суддя з практичної стрільби Національної категорії.  



Має право бути суддею, старшим суддею, статс-суддею у змаганнях з 

практичної стрільби 6 - 3 рангів, Головним суддею, статс-суддею у змаганнях з 

практичної стрільби 6-3 рангу.  

За рекомендацією виконавчого комітету НКСПС має право бути суддею у 

змаганнях з практичної стрільби - 3-1 рангів, Головним суддею у змаганнях з 

практичної стрільби 4-3 рангу.   

6. Кваліфікаційні категорії спортивних суддів присвоюються 

Президентом ФПСУ за поданням Голови НКСПС за результатами атестації з 

урахуванням суддівського стажу та суддівської активності (кількості та рангу 

змагань, я яких особа приймала участь в якості судді, наявності чи відсутності 

стягнень та заохочень, проходження курсів підвищення кваліфікації, тощо). 

7. Кваліфікаційні категорії спортивних суддів з практичної стрільби 

присвоюються послідовно. 

 

VІ. Кваліфікаційні вимоги для присвоєння категорій суддів 

1. Для отримання права на присвоєння суддівської категорія 

«Спортивний суддя з практичної стрільби другої категорії» суддя повинен: 

- бути членом ФПСУ не менш ніж 1 рік; 

- прийняти участь у якості стрільця не менш ніж у 3-х змаганнях 

Федерації з практичної стрільби з будь якого виду зброї (один з матчів повинен 

бути не нижче 5-3 рангів) або здійснювати інструкторську чи тренерську 

діяльність з підготовки спортсменів з практичної стрільби; 

- пройти підготовку на суддівському семінарі, здати іспит на знання 

правил практичної стрільби відповідно до критеріїв встановлених виконавчим 

комітетом НКСПС; 

- взяти участь у суддівстві не менше 3-х змагань, одне з яких не  нижче  5-

3 рангів під наглядом атестованого судді. 

2. Суддівська категорія «Спортивний суддя з практичної стрільби першої 

категорії» надається суддям, що мають досвід суддівства не менше 2-х років, а 

також при виконані наступних вимог:  

- прийняти участь у якості учасника упродовж останніх 2 років не менш 

ніж у 6-ти змаганнях ФПСУ з практичної стрільби з будь якого виду зброї 

(один з матчів повинен бути не нижче  4 - 3 рангів) або здійснювати 

інструкторську чи тренерську діяльність з підготовки спортсменів з 

практичної стрільби ; 

- пройти підготовку на суддівському семінарі, здати іспит на знання 

правил практичної стрільби відповідно до критеріїв встановлених виконавчим 

комітетом НКСПС; 

- взяти участь у суддівстві 6-ти змагань з практичної стрільби 6-3 рангів  

на посадах «старший суддя», «головний суддя», «статс-суддя» або 9 матчів з 

практичної стрільби 6-3 рангів на посадах «суддя»; 



- мати рекомендації двох суддів категорії «Спортивний суддя з 

практичної стрільби першої категорії» або «Спортивний суддя з практичної 

стрільби Національної категорії». 

3. Суддівська категорія «Спортивний суддя з практичної стрільби 

Національної категорії» надається суддям, що мають досвід суддівства не 

менше чотирьох років, а також при виконані наступних вимог:  

- прийняти участь у якості учасника упродовж останніх 2-х років не менш 

ніж у 10-ти змаганнях ФПСУ з практичної стрільби з будь якого виду зброї 

(мінімум 3 змагання повинні бути не нижче  5-3 рангів (Кубок України, 

Чемпіонат України) або матчі ІІІ рівня за класифікацією МКПС) або 

здійснювати інструкторську чи тренерську діяльність з підготовки 

спортсменів з практичної стрільби; 

- пройти підготовку на суддівському семінарі, здати іспит на знання 

правил практичної стрільби відповідно до критеріїв встановлених виконавчим 

комітетом НКСПС; 

- взяти участь у суддівстві не менше 3 змагань з практичної стрільби 5-3 

рангів на посадах «головний суддя», «статс-суддя» або взяти участь у 

суддівстві 9-ти змагань з практичної стрільби 6-3 рангів на посадах «старший 

суддя», «суддя» 

- мати рекомендації двох суддів категорії «Спортивний суддя з 

практичної стрільби Національної категорії» або членів виконавчого комітету 

НКСПС. 

4 Підтвердження кваліфікації судді з практичної  стрільби 

4.1. Упродовж року суддя повинен взяти участь в суддівстві не менш ніж  

3-х змагань, одне з яких змагання 3-4 рангу для суддів 1-ї та національної 

категорій (Кубок України, Чемпіонат України), (або матчів ІІІ рівня за 

класифікацією МКПС), 5-6 рангу для суддів 2-ї категорії; і не менше ніж двох 

змагань 5 рангу або двох змагань 6 рангу. 

4.2. Судді які не виконали вимог п.4.1. повинні пройти семінар з 

перепідготовки суддів. Такий семінар має бути проведений не пізніше березня 

(включно) кожного поточного року. Організація семінару та визначення форми 

його проведення покладається на Виконавчий комітет НКСПС. 

4.3 Судді, незалежно від категорії, раз на два роки мають пройти семінар 

з підвищення кваліфікації суддів. Такий семінар має бути проведений не 

пізніше березня місяця (включно) кожного поточного року. Організація 

семінару та визначення форми його проведення покладається на Виконавчий 

комітет НКСПС. 

 

VІІ. Зупинення та позбавлення кваліфікаційної категорії спортивного судді 

з практичної стрільби 



1.Рішення по зупинення та позбавлення кваліфікаційної категорії 

спортивного судді з практичної стрільби приймається Президентом ФПСУ за 

поданням Голови НКСПС. 

1.1.  Рішення про зупинення кваліфікаційної категорії спортивного судді з 

практичної стрільби приймається Президентом ФПСУ за рекомендацією 

виконавчого комітету НКСПС. 

1.2 Рішення про позбавлення кваліфікаційної категорії спортивного судді 

з практичної стрільби приймається Президентом ФПСУ на підставі висновку 

відповідної перевірки. 

2.Зупинення кваліфікаційної категорії спортивного судді з практичної 

стрільби можливе на строк до 3 років на підставі: 

- заяви судді про зупинення кваліфікаційної категорії спортивного судді з 

практичної стрільби; 

- фактичне невиконання обов’язків судді з практичної стрільби терміном 

понад 1 рік. 

2.1 Інформація про фактичне невиконання обов’язків судді з практичної 

стрільби надається виконавчим комітетом НКСПС на підставі звітів про роботу 

суддів. 

3. Спортивний суддя позбавляється кваліфікаційної категорії спортивного 

судді у разі:  

а\ виявлення недостовірної інформації, яка подавалась для присвоєння 

кваліфікаційної категорії; 

б\ у разі грубого повторного порушення правил суддівства змагань; 

в\ у разі порушення вимог Глав 10.6  та 10.7 міжнародних Правил змагань 

з практичної стрільби. 

4. Наявність підстав для позбавлення кваліфікаційної категорії 

спортивного судді встановлюється перевіркою, яка проводиться 

уповноваженими особами ФПСУ. 

5. Перевірка проводиться на підставі наказу Президента ФПСУ за:  

- зверненням ПСК; 

- зверненням Голови виконавчого комітету НКСПС; 

- повідомленнями у ЗМІ та інших відкритих джерелах; 

- рішенням Президента ФПСУ. 

5.1 Перевірка проводиться у строк до 1 місяця з дня видання наказу 

Президента ФПСУ. 

5.1.2 Перевірка проводиться шляхом вивчення документів змагання, 

опитування спортсменів та офіційних осіб змагань. 



6. Суддя не може бути позбавлений кваліфікаційної категорії спортивного 

судді, якщо минуло понад 3 роки з моменту виникнення підстав, передбачених 

п.п. а, б, в п.3 цієї Глави.  

 

VІІІ. Процедура розгляду документів про присвоєння кваліфікаційної 

категорії спортивного судді 

1. Клопотання про присвоєння кваліфікаційної категорії судді з 

практичної стрільби порушується шляхом подання кандидатом заяви 

встановленого зразка (додаток 2). Заява подається на ім’я Президента ФПСУ 

через керівника ВП ФПСУ, Голову НКСПС, або керівників ПСК. 

2. До заяви додаються: 

- копії 1 та 2 сторінок паспорта громадянина України,  

- дві фотокартки (розміром 3х4 см), 

- копія документу про проходження підготовки на суддівському 

семінарі та успішну здачу іспиту на знання правил практичної стрільби, 

- для випадків, передбачених цим положенням, рекомендації суддів 

відповідних категорії або членів виконавчого комітету НКСПС. 

2.1 Особи, позбавленні кваліфікаційної категорії спортивного судді з 

практичної стрільби, можуть повторно клопотати про присвоєння 

кваліфікаційної категорії судді лише за згодою Президії ФПСУ. 

3. Заява та документи для розгляду спрямовуються до виконавчого 

комітету НКСПС. 

4. Строк розгляду документів становить 30 календарних днів з дня їх 

надходження до ФПСУ.  

5. Особа, документи якої розглядаються на засіданні виконкому НКСПС, 

може бути присутньою на її засіданні. 

6. За результатами розгляду поданих документів виконавчий комітет 

НКСПС приймає рішення про рекомендацію присвоєння відповідної 

кваліфікаційної категорії спортивного судді або про відмову у присвоєнні 

кваліфікаційної категорії спортивного судді у разі невідповідності вимогам, 

визначеним у Главі 6 цього Положення, про що заявникові повідомляється 

письмово у 10-денний строк з дня прийняття такого рішення.  

7. На підставі рекомендації виконавчого комітету НКСПС про присвоєння 

відповідної кваліфікаційної категорії спортивного судді з практичної стрільби 

Президент ФПСУ видає відповідний наказ. 

8. У випадку незгоди з поданою рекомендацією Президент ФПСУ має 

право відмовити у присвоєнні відповідної кваліфікаційної категорії 

спортивного судді, про що складається мотивований висновок, який 

направляється  виконавчому комітету НКСПС та заявнику. 



9. У разі присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії спортивного 

судді ФПСУ протягом 30 календарних днів видається посвідчення спортивного 

судді встановленого зразка ( додаток 3). 

 

ІХ. Права та обов’язки  судді з практичної стрільби  

1. Суддя з практичної стрільби має право: 

1.1 Згідно своєї кваліфікації судити змагання в якості статс-судді, судді на 

вправі, в якості старшого судді, чи головного судді змагань. Призначення на 

посаду Головного судді змагання у випадках, передбачених цим Положенням, 

здійснюється Виконавчим комітетом за рекомендацією Директора матчу. 

1.2 Вносити на розгляд виконавчого комітету ФПСУ пропозиції з 

приводу порядку суддівства змагань. 

1.3. Бути звільненим від сплати внесків за участь у змаганнях, в яких він 

прийматиме участь в якості судді. 

1.4. Отримати посвідчення судді встановленого зразка й суддівську 

форму (поло або жилет, шеврон). 

1.5 Бути обраним до виконавчого комітету НКСПС.  

1.6 Проводити семінари та інструктажі з правил практичної стрільби за 

дорученням виконавчого комітету НКСПС та погодженням з Президією ФПСУ. 

1.7 При наявності можливості у організаторів змагань або при наявності 

фінансування з державного/регіонального бюджету – мати грошову 

компенсацію витрат (проїзд до місця проведення змагань, проживання під час 

змагань, харчування під час змагань та інше). 

1.8 Зобов’язаний, при наявності, носити встановлену НКСПС або ПСК 

суддівську форму (форму, або жилет, або шеврон) на змаганні.  

2. Суддя з практичної стрільби зобов’язаний: 

2.1. Досконало знати правила змагань, суворо, об'єктивно і неупереджено 

застосовувати їх в процесі суддівства, сприяти проведенню змагань на 

високому організаційному рівні.  

2.2. Постійно  турбуватися  про   підвищення  своєї  суддівської  

кваліфікації, активно брати участь в роботі колегії суддів, в роботі семінарів з 

підготовки та підвищення кваліфікації суддів. 

2.3. Сприяти вихованню взаємоповаги, дисциплінованості, дотримання 

правил чесної конкуренції (fair play) та правил змагань учасниками, 

інструкторами та тренерами. 

2.4.Служити прикладом дисциплінованості і організованості під час 

проведення змагань, справедливо вирішувати спірні питання, не визначені  

правилами, сумлінно ставитись до своїх обов’язків. 

2.5.При виконанні суддівських обов’язків бути в акуратній формі, носити 

розпізнавальний знак судді та суддівське посвідчення встановленого зразку. 



2.6. Для забезпечення неупередженого суддівства на змаганнях суддя 

зобов’язаний завчасно попередити Головного або Старшого Суддів змагання 

про можливість розгляду ними необхідності його заміни у вправі на час 

виступу родичів судді чи членів команди Регіону або клубу, де зареєстрований 

суддя, а також у випадку наявності іншого конфлікту інтересів, який може 

вплинути на об’єктивність та неупередженість суддівства. 

2.7 Суддя зобов’язаний дотримуватись «Кодексу судді».(Додаток 1)  

 

Х. Стягнення та заохочення суддів 

1. Умови і порядок заохочень та стягнень визначаються  відповідними 

Положеннями. 

2. Заохочення та стягнення вносяться в облікову картку судді шляхом 

інформування виконавчого комітету. 

 

ХІ. Посвідчення судді, суддівська форма 

1. Зразки посвідчень та суддівської форми затверджуються Президентом 

ФПСУ. 

 

ХІІ. Облік роботи та підвищення кваліфікації суддів з практичної 

стрільби 

1. Облік суддів з практичної стрільби та облік їх роботи здійснюється 

виконавчим комітетом НКСПС. 

2. Участь у суддівстві змагань фіксується відповідним записом 

Головного судді змагань в особовій книжці судді та в обліковій картці судді, 

куди вона вноситься виконавчим комітетом НКСПС на підставі звітів 

Головного судді змагань. Також, в картку вносяться відомості про проходження 

суддівських семінарів, кваліфікаційних екзаменів, тощо, які надаються до 

виконавчого комітету організатором семінарів, курсів, екзаменів. 

3. Облік стягнень, дискваліфікацій або позбавлення звання судді 

ведеться виконавчим комітетом НКСПС. 

 

ХІІІ. Перехідні та прикінцеві положення 

1.1 Особи, які пройшли курс підготовки судді з практичної стрільби в 

Україні або за кордоном в організаціях, які пропагують і розвивають 

практичну стрільбу, мають право на подачу заяви  про проведення 

атестації та присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії судді з 

практичної стрільби. 
 

1.2 Особи, які проходили підготовку судді з практичної стрільби у будь-

якій іншій організації в Україні або за кордоном, для проходження атестації в 

якості судді та присвоєння відповідних кваліфікаційних категорій повинні 



набути членство в ФПСУ та надати документи, що підтверджують 

проходження відповідного навчання та суддівський стаж. 

1.3 Особи, які проходили підготовку судді з практичної стрільби у ФПСУ,  

для проходження атестації в якості судді та присвоєння відповідних 

кваліфікаційних категорій звільняються від надання документів, що 

підтверджують проходження відповідного навчання. 

1.4 Виконавчий комітет НКСПС розглядає подані документи і приймає 

відповідні рішення в порядку визначеному Главою VIII цього Положення. 

1.5 Для осіб, які пройшли курс підготовки судді з практичної стрільби в 

Україні або за кордоном в організаціях, які пропагують і розвивають практичну 

стрільбу перед проведенням першої атестації може бути проведене тестування 

на визначення рівня знань правил та інших документів, що регламентують 

проведення змагань та практичних навичок суддівства. Порядок тестування та 

тестові завдання розробляються Виконавчим комітетом НКСПС. 

1.6 В суддівський стаж членів НКСПС зараховуються усі змагання 

організовані та проведені під егідою ФПСУ (Чемпіонати областей, Кубки 

України та Чемпіонати України та прирівняні до них), у яких вони брали участь 

в якості суддів за період починаючи з 01.01.2015 р. Такі змагання враховуються 

при присвоєнні кваліфікаційних категорій та підлягають занесенню в облікову 

картку. 

1.7 Вимоги до кандидатів на обрання до першого складу виконавчого 

комітету НКСПС: 

- стаж суддівської роботи - не менше 3-х років, 

- кількість змагань, в яких кандидат виконував суддівські функції 

протягом цих 3-х років, - 10 змагань. 

 

 

 

Додаток 1 

 

КОДЕКС СУДДІ 

1. Моя головна задача – безпека.  

2. Я повинен створити однакові умови для всіх учасників змагань.  

3. Я завжди готовий надати допомогу стрілку. 

4. Я завжди буду неупередженим. 

5. Я знаю, що суддівство – це честь та відповідальність. 

6. Я всю увагу під час виконання дисципліні приділяю стрілкам. 

7. Я повинен з розумінням ставитись до емоцій стрілка. 

8. Я буду обговорювати питання суддівства тільки з суддями. 

9. Я зобов’язаний знати правила та слідкувати за їх змінами. 

10. Я не маю права вживати алкоголь під час проведення змагань. 

 

 

 



Додаток 2 

                                             Президенту  

  Федерації практичної стрільби України  
 

                                      ________________________________  
                                                                          (П.І.Б.)  
 

                                      ________________________________  
                                                              (місце проживання, тел.)  

  

ЗАЯВА  

 

Прошу розглянути питання щодо присвоєння мені кваліфікаційної 

категорії спортивного судді ___________________ категорії згідно з поданими 

документами..                                                          (назва категорії) 

 

 
          До заяви додаються: 

1) копії 1 та 2 стор. паспорта громадянина України (копія свідоцтва про народження); 

2) дві фотокартки (розміром 3х4см).  

3) копія сертифіката про проходження навчання; 

4) довідка про суддівський стаж. 

 

______________  
   ( підпис) 

"___" __________ 20__ року            

 

     Додаток № 3 

 

 

 

СПОРТИВНИЙ СУДДЯ 

з практичної стрільби 

 

 

 

 

     Федерація практичної стрільби України 
 

          ПОСВІДЧЕННЯ  № _______ 

   фото                   __________________ 
                    (П.І.Б.) 

              

 

_____________________________ 
(назва кваліфікаційної категорії) 

 

Президент ФПСУ      ________________            М.П. 

 

Дійсно до «__»_______20___ року 

 


