ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Загальних зборів членів УЛАФ
від 16 лютого 2019 року
Протокол № 1/2019

ПОЛОЖЕННЯ
про суддівські категорії
1. Загальні положення
Це положення розроблене відповідно до вимог Закону України Про фізичну культуру
і спорт, Наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту №31 від 16.07.2013
року Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним
суддям з наступними змінами та доповненнями, та регламентує порядок і вимоги до
присвоєння суддівських категорій суддям змагань з американського футболу, підвищення
їх кваліфікації.
2. Класифікація суддів
2.1. Суддями з американського футболу можуть бути громадяни України не молодше
16 років, які мають відповідну підготовку, виявили бажання взяти участь у суддівстві
змагань з американського футболу. До суддівської діяльності залучаються спортсмени і
любителі американського футболу.
2.2. Наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту №31 від
16.07.2013 року Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій
спортивним суддям встановлюються такі кваліфікаційні категорії суддів з американського
футболу:
● «Юний спортивний суддя»;
● «Спортивний суддя другої категорії»;
● «Спортивний суддя першої категорії»;
● «Спортивний суддя Національної категорії».
3. Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій суддів
3.1. Кваліфікаційні категорії суддів змагань з американського футболу присвоюється
особам, які мають відповідну підготовку з суддівства на змаганнях з американського
футболу різного рівня на початку ігрового сезону.
3.2. Право присвоєння кваліфікаційних категорій суддям УЛАФ належить Президенту
УЛАФ.
3.3. Кваліфікаційні категорії суддів присвоюються послідовно.
3.4. Клопотання про присвоєння кваліфікаційної категорії судді порушується шляхом
подання особою до Президента УЛАФ заяви встановленого зразка (додаток 1).
До заяви додаються:
- копії 1 та 2 сторінок паспорта громадянина України;
- копія картки обліку спортивної суддівської діяльності заявника (додаток 2), що
містить дані про виконання вимог відповідної кваліфікаційної категорії судді;
- два фото розміром 3х4 для посвідчення і картки обліку.

3.5. Заява судді з проханням про присвоєння кваліфікаційної категорії судді
розглядається Президентом УЛАФ разом з інформацією про виконання кваліфікаційних
вимог, наданих Суддівським комітетом.
3.6. У разі виконання кваліфікаційних вимог на підставі заяви судді Президент УЛАФ
присвоює відповідну кваліфікаційну категорію, про що складається відповідне рішення. У
разі невиконання вимог або за наявності кількох (двох і більше) Рішень Комітету суддів
УЛАФ про некоректну поведінку чи зауваження, Президент УЛАФ приймає рішення про
відмову в присвоєнні відповідної кваліфікаційної категорії, про що заявникові
повідомляється письмово у 10-денний строк копією Рішення Президента УЛАФ.
3.7. Після присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії судді, Українська ліга
американського футболу у місячний строк з дня прийняття відповідного рішення, видає
особам, яким присвоєно таку категорію, посвідчення встановленого зразка (додаток 3).
4. Вимоги до присвоєння кваліфікаційних категорій суддів
Кваліфікаційні категорії суддів присвоюються поступово за умов виконання
відповідних вимог.
4.1. «Юний спортивний суддя» – особам від 16 років, які взяли участь у суддівському
семінарі і мають стаж суддівства в якості стажера не менше трьох матчів офіційних
змагань в суддівській бригаді з 5, 6 або 7 суддів на будь-якої позиції та склали
кваліфікаційний іспит на початку наступного ігрового сезону.
4.2. «Спортивний суддя другої категорії» – особам від 18 років, які мають стаж
суддівства не менше 2-х років та практику суддівства не менше десяти матчів офіційних
змагань, які також взяли участь в суддівському семінарі в поточному році та склали
кваліфікаційний іспит на початку ігрового сезону.
4.3. «Спортивний суддя першої категорії» – особам, які мають другу суддівську
категорію, стаж суддівства не менше 3-х років, практику не менше двадцяти матчів
офіційних змагань, фінального матчу чемпіонату або Кубку УЛАФ на будь-якій позиції в
суддівській бригаді, які також взяли участь в суддівському семінарі в поточному році та
склали кваліфікаційний іспит на початку ігрового сезону.
4.4. «Спортивний суддя національної категорії» – особам, які мають першу
суддівську категорію, стаж суддівства не менше 4-х років, практику суддівства не менше
тридцяти матчів офіційних змагань, фінального матчу чемпіонату або Кубку УЛАФ, які
також взяли участь в суддівському семінарі в поточному році в якості тренераспівдоповідача з питань теорії та практики американського футболу.
4.5. Спортивний суддя будь-якої категорії з американського футболу може бути
рекомендований УЛАФ у Європейську федерацію американського футболу (IFAF Europe).
Участь судді в матчах Європейської федерації американського футболу є підставою для
присвоєння йому міжнародної категорії.
4.6. Спортивний суддя будь-якої категорії з американського футболу може бути
рекомендований УЛАФ для прийняття участі в змаганнях та кубках інших країн (кількох
країн).
5. Підвищення кваліфікації
5.1. Заходи з підвищення кваліфікації суддів, а саме суддівські семінари ініціює,
організовує і проводить Комітет суддів з американського футболу.
5.2. Суддівські семінари проводяться не рідше двох разів на рік з метою підвищення
кваліфікації суддів, ознайомлення зі змінами в Правилах, доповненнями і
удосконаленнями, пов'язаними з суддівськими процесами.

5.3. Участь в семінарах є невід'ємною умовою присвоєння кваліфікаційних категорій
суддів.
5.4. Програма семінарів складається з теоретичної, практичної та залікової частин.
5.5. Після відвідування кожного семінару учасники складають іспит з теоретичних
знань офіційних правил з американського футболу, практичний залік із загальної фізичної
підготовки, демонструють суддівство під час тест-матчу.
5.6. Тренерами-доповідачами семінарів можуть бути судді, які мають кваліфікаційну
категорію не нижче національної або міжнародної.
5.7. До участі в суддівських семінарах допускаються діючі судді будь-якої
кваліфікаційної категорії, тренери та гравці команд, а також початківці, які бажають
розпочати кар’єру судді.
5.8. Суддівські семінари проводяться за участю не менше ніж 5 учасників.
5.9. Після кожного семінару суддя отримує відповідний сертифікат, а відомості про
участь в семінарах заносяться в картку обліку спортивної суддівської діяльності (додаток
2).
6. Кваліфікаційний іспит
6.1. Кваліфікаційний іспит складається суддями один раз на рік до початку ігрового
сезону з метою допуску до суддівства змагань УЛАФ .
6.2. Для складання кваліфікаційного іспиту суддям необхідно знати Правила гри в
американський футбол та Керівництво з суддівства, протягом року відвідувати суддівські
семінари та приймати участь у суддівстві офіційних змагань з американського футболу.
6.3. Кваліфікаційний іспит складається також з метою підтвердження кваліфікаційної
категорії судді, якщо він не приймав участь в суддівстві офіційних змагань протягом року
(або більше), але хоче поновити свою діяльність.
6.4. Кваліфікаційний іспит приймає суддя не нижче національної категорій.
6.5. Дата кваліфікаційного іспиту, оцінки отримані суддями заносяться до особистих
карток обліку спортивної суддівської діяльності (додаток 2) та до протоколу проведення
іспиту, який передається до Президента УЛАФ для подальшого присвоєння категорій
суддям.

Додаток 1
до Положення про суддівські категорії

Президенту
Української ліги американського футболу
____________________________
П.І.Б.

____________________________
місце проживання, телефон

Заява.
Прошу розглянути питання щодо присвоєння мені кваліфікаційної категорії судді
___________________ категорії згідно з поданими документами.
До заяви додаю:
1. Копії 1 та 2 сторінок паспорта громадянина України.
2. Копію картки обліку спортивної суддівської діяльності.
3. 2 фотокартки розміром 3х4.

«____» ___________ 2019 року
_______________ /_____________________/
Підпис

П.І.Б.

Додаток 2
до Положення про суддівські категорії
КАРТКА ОБЛІКУ СПОРТИВНОЇ СУДДІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прізвище
Область

Найменування виду спорту

Ім’я
Місто

По-батькові

Спортивна організація
Освіта

американський
футбол
Дата народження
день місяць рік
Місце для
фото
(3 х 4 см)
Суддівський стаж з
року

Місце роботи (навчання)
Контактний телефон
та e-mail
Суддівська категорія

Примітка: картка заповнюється вручну

Адреса
Протокол №

Дата присвоєння

П.І.Б. і підпис
відповідальної особи

Примітки

Участь в семінарах в якості:
тренера-доповідача
учасника

Практика суддівства змагань
Дата
змагання

Місце проведення
змагання

Найменування
змагань (скорочено)
і матч

Примітка: картка заповнюється вручну

Позиція
судді

Дата і місце
проведення

Сертифікат
серія, №

Дата і місце
проведення

Сертифікат
серія, №

Здача кваліфікаційного іспиту
Ігровий
сезон
(рік)

Отримана
оцінка

№
протоколу
комісії

Додаток 3
до Положення про суддівські категорії

Зразок Посвідчення спортивного судді з американського футболу
(пластикова картка 54х86 мм)

