«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Виконавчого комітету Всеукраїнської
громадської організації «Федерація боксу України»
від “23”лютого 2022 року

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію та діяльність
Тренерської комісії Федерації боксу України
Стаття 1. Загальні положення
1. Положення про Тренерську комісію Федерації боксу України (далі –
Положення) розроблено на підставі статей 27, 28 Статуту Федерації
боксу України.
2. Положення визначає питання організації та діяльності Тренерської
комісії Федерації боксу України (далі – Комісія).
Стаття 2. Утворення
1. Комісія є постійним робочим органом при Федерації боксу України
(далі – ФБУ).
2. Комісія утворюється Виконавчим комітетом ФБУ (далі – Виконком),
який затверджує Положення про організацію та діяльність Комісії.
3. Комісія утворюється і діє на підставі Статуту ФБУ, цього Положення,
статутних і регламентних документів IBА, EUBC та ФБУ.
Стаття 3. Склад
1. До складу Комісії входять державний тренер Міністерства молоді і
спорту України (далі – Мінмолодьспорт), а також можуть входити
тренери, що відповідають всім або одному з наступних критеріїв:
- Досвід тренерської – викладацької роботи: понад 20 років;
- Досвід роботи у національній збірній команді України в якості
головного, старшого або особистого тренера: понад 10 років;
- Підгодовував заслуженого майстра спорту України або учасника
Олімпійських Ігор.
2. Виконком ФБУ затверджує кількісний і персональний склад Комісії,
затверджує Голову Комісії строком на один рік.
3. Рішення щодо вимушених змін у складі Комісії протягом визначеного
цим Положенням строку діяльності (відмова, тривала хвороба, смерть,
арешт тощо) приймається Виконкомом.
Стаття 4. Мета
1. Метою діяльності Комісії є координація діяльності тренерського
корпусу ФБУ в напрямку вдосконалення підготовки збірних команд
України з боксу (далі – Збірні команди), підвищення спортивної
майстерності і досягнення високих спортивних показників боксерами

всіх вікових категорій.
2. Надання рекомендацій щодо укладення зі спортсменами контрактів з
Мінмолодьспортом;
Cтаття 5. Завдання
1. Завданнями Комісії є:
● забезпечення об’єктивного відбору спортсменів до Збірних команд;
● разом з головними, старшими тренерами Збірних команд: розробка,
виконання та контроль за дотриманням Системи відбору спортсменів
до Збірних команд;
● підготовка пропозицій щодо кадрових призначень головних, старших
тренерів Збірних команд та державного тренера на розгляд
Виконкому;
● підготовка пропозицій щодо критеріїв для кандидатів на посади
Головних, старших тренерів Збірних команд та державного тренера
на розгляд Виконкому;
● підготовка рекомендацій щодо укладення між спортсменами та
Мінмолодьспортом трудових контрактів;
● Розгляд клопотань старших, головних тренерів про перезалік
результатів спортсменів збірної та надання відповідних рекомендації
Виконкому, Бюро ФБУ.
● приймання рішення про необхідність проведення спарингів або
рішення про відсутність необхідності в проведенні спарингів, в разі
виникнення спірної ситуації у ваговій категорії при формуванні
делегації на участь у чемпіонаті Європи, Європейських іграх, світу,
Олімпійських Іграх.
● приймання рішення про включення спортсмена до складу збірної
команди для участі у чемпіонаті Європи, Європейських іграх, світу,
Олімпійських Іграх, в разі виникнення спірної ситуації у ваговій
категорії.
● надання рекомендацій щодо підготовки Збірних команд для
успішних виступів на міжнародних змаганнях;
● підготовка персональних методичних рекомендацій для тренерів
Збірних команд та особистих тренерів спортсменів, при необхідності
залучення для цього членів КНГ;
● впровадження сучасних організаційних засад та вдосконалення
програм підготовки та підвищення кваліфікації тренерів з боксу, при
необхідності залучення для цього членів КНГ;
● вивчення та узагальнення вітчизняного та міжнародного досвіду з
питань тренерської роботи та методики підготовки боксерів;
● організація практичних семінарів для обміну досвідом з актуальних
питань, пов’язаних з тренерською діяльністю в боксі;

● розробка освітніх програм тренерської практики в боксі;
● вирішення питань, пов’язаних з тренерською практикою;
● розробка та затвердження необхідних для функціонування Комісії
документів і положень;
● підготовка пропозицій щодо присвоєння тренерам спортивних звань,
почесних нагород, виплату державних премій тощо;
● співпраця та обмін інформацією з відповідними комісіями IBA та
EUBC з питань тренерської діяльності.
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Стаття 6. Повноваження та обов’язки
До виключної компетенції Комісії відноситься вирішення таких питань:
● внесення кадрових пропозицій щодо призначення та звільнення
головних, старших тренерів Збірних команд, державного тренера для
затвердження Виконкомом;
● приймання рішення про включення спортсмена до складу збірної
команди для участі у чемпіонаті Європи, Європейських іграх, світу,
Олімпійських Іграх, в разі виникнення спірної ситуації у ваговій
категорії.
В своїй роботі Комісія користується Статутом ФБУ, регламентними
документами IBА, EUBC, ФБУ та має право:
● отримувати повну і достовірну інформацію про діяльність ФБУ в
частині, що стосується діяльності Комісії;
● вносити пропозиції до органів управління ФБУ щодо вдосконалення
роботи зі Збірними командами;
● контролювати дотримання планів підготовки Збірних команд;
● організовувати та проводити навчальні та методичні заходи з питань
діяльності Комісії;
● брати участь у розробці програм з розвитку боксу, які проводяться
іншими комісіями ФБУ;
● при необхідності для розгляду та вирішення питань встановлених
цим положенням, залучати головних, старших, державного тренера,
особистих тренерів.
Комісія зобов’язана дотримуватись положень Статуту ФБУ,
регламентних документів IBА, EUBC та ФБУ, а також:
● надавати висновки щодо професійного рівня якості роботи окремих
тренерів на вимогу органів управління ФБУ та КДК ФБУ;
● постійно відстежувати тенденції розвитку тренерської роботи в боксі;
● у випадку зниження спортивних результатів та виявлення будь-яких
зловживань або порушення з боку осіб, відповідальних за тренерську
роботу, негайно інформувати про це органи управління ФБУ.
Рішення Комісії є обов’язковим для виконання тренерами Збірних
команд, спортсменами Збірних команд та їх особистими тренерами,
претендентами до складу Збірних команд та їх особистими тренерами.

Стаття 7. Керівництво та організація роботи
1. Роботу Комісія очолює Голова Комісії.
2. Голова Комісії, у випадку необхідності, може передати повноваження
своєму Заступнику, що оформлюється письмовим наказом.
3. Комісія організовує роботу згідно з планом, затвердженим Головою
Комісії.
4. Секретар Комісії веде діловодство та готує матеріали до розгляду. За
узгодженням з Головою Комісії викликає учасників засідання, формує
порядок денний та протокол.
5. Комісія вважається правомочною для прийняття рішень, якщо в
голосуванні приймає участь більшість її членів, в тому числі Голова
Комісії чи його Заступник в порядку заміщення.
6. Кожен член Комісії має право запропонувати на розгляд питання, що
потребує оперативного розгляду і вирішення.
7. Комісія приймає рішення простою більшістю голосів, без урахування
тих, хто утримався від голосування.
8. Комісія може проводити роботу шляхом організації веб-конференцій.
9. Члени Комісії зобов’язані не розголошувати інформацію про хід
підготовки питань, їх обговорення та результати голосування.
10.Протокол засідання Комісії оформляється протягом 10-ти календарних
днів після засідання, підписується Головою та Секретарем Комісії і
надсилається зацікавленим сторонам факсом або електронною поштою.
На вимогу зацікавленої сторони їй може бути надісланий оригінал
рішення рекомендованою кореспонденцією.
11.Протоколи засідань зберігаються в Комісії до кінця календарного року,
після чого передаються до архіву ФБУ.
12.Рішення Комісії може бути оскаржене особами, щодо яких воно
приймалось, до Контрольно-дисциплінарної комісії ФБУ у
встановленому Статутом ФБУ порядку.
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Стаття 8. Повноваження Голови Комісії
Особисто керує роботою та головує на засіданнях Комісії.
Представляє Комісію в органах управління ФБУ, спортивних
громадських організаціях, державних та недержавних установах і перед
третіми особами.
Розподіляє функціональні обов’язки членів Комісії, які затверджуються
на засіданні Комісії.
Відповідає за належне ведення діловодства.
Підписує протоколи засідань.
За рівної кількості голосів під час голосування на засіданні має право
вирішального голосу.

7. Звітує Виконкому та інформує керівництво ФБУ про поточний стан
справ у Комісії.
Стаття 9. Реквізити
1. Поштова адреса Комісії: штаб-квартира за юридичною адресою ФБУ.
2. Електронна пошта Комісії: ukrboxing@gmail.com.
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Стаття 10. Заключні положення
Будь-які питання, не визначені в цьому Положенні, вирішуються
Комісією шляхом узгодження прийнятого рішення з органами
управління ФБУ.
Чоловічий рід, що вживається в цьому Положенні, однаково
застосовується до жіночого роду.
Зміни та доповнення до Положення розглядаються та затверджуються
Виконкомом ФБУ.
Діяльність Комісії може бути припинена за рішенням Виконкому ФБУ.

