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ПОЛОЖЕННЯ
про організацію та діяльність
Суддівської комісії Федерації боксу України
Стаття 1. Загальні положення
1. Положення про Суддівську комісію Федерації боксу України (далі – Положення)
розроблено на підставі статей 27, 28 Статуту Федерації боксу України.
2. Положення визначає питання організації та діяльності Суддівської комісії
Федерації боксу України (далі – Комісія).
Стаття 2. Утворення
1. Комісія є постійним робочим органом при Федерації боксу України (далі – ФБУ).
2. Комісія утворюється і діє на підставі Статуту ФБУ, цього Положення, статутних і
регламентних документів AIBА, EUBC та ФБУ.
3. Комісія утворюється Виконавчим комітетом ФБУ (далі – Виконком).
4. Членів Комісії обирає Виконком ФБУ строком на 2 (два) роки.
Стаття 3. Склад
1. Виконком ФБУ затверджує кількісний і персональний склад Комісії з числа осіб
суддів міжнародної категорії AIBА три зірки та голови суддівської колегії ФБУ, за
поданням виконавчого директора ФБУ.
2. Голова Комісії та його Заступник обираються членами Комісії з числа її членів
на першому засіданні на підставі розгляду програми розвитку запропонованої
кандидатами на посаду Голови Комісії та його Заступника.
3. Голова Комісії призначає секретаря Комісії з числа членів Комісії.
4. Рішення щодо дострокового припинення повноважень членів Комісії протягом
визначеного цим Положенням строку діяльності (відмова, тривала хвороба,
систематична відсутність на засіданнях Комісії,
смерть, притягнення до
кримінальної або адміністративної відповідальності,
тощо) приймається
Виконкомом за поданням Виконавчого директора ФБУ.

Стаття 4. Мета
1. Метою діяльності Комісії є удосконалення організаційних засад та підвищення
професійного рівня суддівства змагань з боксу, які проводяться під егідою ФБУ,
(далі – Змагання), у відповідності до вимог Технічних правил AIBA, Правил змагань
AOB, APB, WSB, ФБУ, Етичного кодексу AIBA, Дисциплінарного кодексу AIBA,
Регламенту AIBA, Регламентів ФБУ та Антидопінгових правил AIBA та Медичного
посібника AIBA (далі разом – Правила).
Стаття 5. Завдання
1. Завданнями Комісії є:
1.1. впровадження сучасних організаційних засад та удосконалення програм
підготовки та підвищення кваліфікації суддів та рефері;
1.2. приведення методики суддівства в боксі до єдиного і правильного трактування
Правил;
1.3. навчання та підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за суддівство в боксі;
1.4. підвищення персональної відповідальності осіб, відповідальних за суддівство
в боксі, та неналежне виконання ними обов’язків під час проведення змагань;
1.5. вивчення та узагальнення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань
суддівства;
1.6. організація практичних семінарів для обміну досвідом з актуальних питань,
пов’язаних з суддівством в боксі;
1.7. розроблення та впровадження заходів, у тому числі видання директив,
спрямованих на підвищення рівня суддівства в боксі;
1.8. розробка освітніх програм з питань суддівства і трактування Правил;
1.9. співпраця та обмін інформацією з відповідними комісіями AIBA та EUBC з
питань суддівства.
Стаття 6. Повноваження та обов’язки
1. В своїй роботі Комісія користується Статутом ФБУ, регламентними документами
AIBА, EUBC, ФБУ та має право:
1.1. отримувати повну і достовірну інформацію про діяльність ФБУ в частині, що
стосується системи суддівства в боксі;
1.2. вносити пропозиції до органів управління ФБУ щодо вдосконалення системи
суддівства в боксі;
1.3. подання списків суддів на проведення тих чи інших Змагань для формування
складу суддівської колегії та затвердження органами управління ФБУ;
1.4. розглядати заяви, які надходять від учасників змагань щодо незадовільного
суддівства під час змагань;

1.5. вимагати від учасників змагань та відповідальних за суддівство осіб надання
письмових пояснень;
1.6. приймати рішення про відсторонення осіб, відповідальних за суддівство в
боксі, від суддівства на термін до 12 місяців;
1.7. готувати експертні висновки та направляти подання в КДК ФБУ для прийняття
рішення щодо відсторонення осіб, відповідальних за суддівство в боксі, від
суддівства на термін понад 12 місяців ;
1.8. приймати учать у розробці пропозицій щодо присвоєння звань (категорій)
особам, відповідальним за суддівство в боксі;
1.9. організовувати та проводити навчальні та методичні заходи з питань
діяльності Комісії;
1.10. брати участь у розробці програм з розвитку боксу, які проводяться іншими
комісіями ФБУ.
2. Комісія зобов’язана дотримуватись положень Статуту ФБУ, регламентних
документів AIBА, EUBC та ФБУ, а також:
2.1. надавати висновки щодо якісного рівня суддівства Змагань (та або окремих
поєдинків) на вимогу органів управління ФБУ та КДК ФБУ;
2.2. постійно стежити за тенденціями розвитку суддівства в боксі;
2.3. у випадку виявлення будь-яких зловживань або порушення з боку осіб,
відповідальних за суддівство в боксі, які вплинули чи могли вплинути на
результати Змагань, негайно інформувати про це органи управління ФБУ, а також
КДК ФБУ в разі необхідності.
3. Комісія вповноважена здійснювати нагляд за дотриманням всіма учасниками
Змагань Закону України «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на
результати офіційних спортивних змагань» та вправі вирішувати питання про
необхідність передання зібраних матеріалів до правоохоронних органів.
4. Члени Комісії при реалізації своїх повноважень та виконанні своїх обов’язків
зобов’язані діяти в інтересах ФБУ, дотримуючись принципів розумності та
добросовісності.
5. Члени Комісії несуть персональну відповідальність перед ФБУ за завдані збитки,
спричинені їх винними діями чи бездіяльністю. Ступінь відповідальності в кожному
конкретному випадку встановлює КДК ФБУ.
Стаття 7. Керівництво та організація роботи
1. Роботу Комісія очолює Голова Комісії.
2. При відсутності на засіданні Голови Комісії, його повноваження на засіданні
виконує Заступник Голови у порядку заміщення.
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 вправі приймати рішення на основі письмових пояснень, наданих
особами, не заслуховуючи їх.
8. Комісія приймає рішення простою більшістю голосів, без урахування тих, хто
утримався від голосування.
9. Комісія може проводити роботу шляхом організації веб-конференцій.
10.Члени Комісії зобов’язані не розголошувати інформацію про хід підготовки
питань, їх обговорення та результати голосування.
11. Протокол засідання Комісії оформлюється протягом 10-ти календарних днів
після засідання, підписується Головою та Секретарем Комісії та рішення
надсилається для виконання зацікавленим сторонам, а також ФБУ, регіональним
осередкам ФБУ, Суддівській комісії ФБУ, факсом або електронною поштою. На
вимогу зацікавленої сторони їй може бути надісланий оригінал рішення
рекомендованою кореспонденцією.
12. Протоколи та рішення засідань зберігаються в Комісії до кінця календарного
року, після чого передаються до архіву ФБУ.
13. Рішення Комісії щодо порушення технічних правил та відсторонення в зв’язку з
цим на термін до трьох місяців є остаточними та не підлягають оскарженню до
Контрольно-дисциплінарної комісії ФБУ та Спортивному арбітражному суді (CAS).
14.Рішення Комісії щодо відсторонення більше ніж на три місяці може бути
оскаржене особами, щодо яких воно приймалось, до Контрольно-дисциплінарної
комісії ФБУ у порядку встановленому для перегляду рішень за нововиявленими
обставинами та /або часткового скасування дисциплінарної санкції.
Стаття 8. Повноваження Голови Комісії
1. Особисто керує роботою та головує на засіданнях Комісії. При відсутності на
засіданні Голови Комісії, його повноваження на засіданні виконує Заступник
Голови у порядку заміщення.
2. Представляє Комісію в органах управління ФБУ, спортивних громадських
організаціях, державних та недержавних установах і пере третіми особами.
3. Розподіляє функціональні обов’язки членів Комісії, які затверджуються на
засіданні Комісії.
4. Відповідає за належне ведення діловодства.

5. Підписує протоколи засідань та рішення Комісії.
6. 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. Факс Комісії: *+38 (044) 234-69-52;
3. Електронна пошта Комісії:* ukrboxing@gmail.com.
Стаття 10. Заключні положення
1. Будь-які питання, не визначені в цьому Положенні, вирішуються Комісією
шляхом узгодження прийнятого рішення з органами управління ФБУ.
2. Чоловічий рід, що вживається в цьому Положенні, однаково застосовується до
жіночого роду.
3. Зміни та доповнення до Положення розглядаються та затверджуються
Виконкомом ФБУ.
4. Діяльність Комісії може бути припинена за рішенням Виконкому ФБУ.

