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

ПОЛОЖЕННЯ
про суддівство змагань УЛАФ
1. Загальні положення
1.1. Це Положення створене з метою організації суддівства, встановлює структуру та
ієрархію серед суддів, їх права, обов'язки та інші питання, які стосуються суддівської
діяльності під час змагань.
1.2. Положення застосовується до всіх змагань з американського футболу, які є
офіційними всеукраїнськими, визнані або санкціоновані Українською лігою
американського футболу (далі - УЛАФ).
1.3. Судді знаходяться на обліку в загальному електронному реєстрі суддів в Комітеті
суддів УЛАФ. Відомості про суддівство змагань з американського футболу відмічаються в
індивідуальній картці обліку спортивної суддівської діяльності, яка ведеться Головою
Комітету суддів УЛАФ.
2. Права і обов’язки суддів
2.1. Суддя з американського футболу повинен бути чесним і неупередженим під час
суддівства змагань, бути прикладом для спортсменів і тренерів, дотримуватись правил
змагань, постійно сприяти вихованню спортсменів, вести непримириму боротьбу зі всіма
випадками недисциплінованості і грубості, нетактовності, порушенням правил змагань,
активно сприяти пропаганді американського футболу.
2.2. Суддя з американського футболу має право:
2.2.1. Приймати участь у суддівстві змагань з американського футболу міського,
обласного, всеукраїнського масштабу, які проводить УЛАФ або її регіональними
осередками за затвердженими календарями, а також товариські зустрічі.
2.2.2. Брати участь у семінарах та інструктажах з трактування правил гри та
суддівства змагань з американського футболу.
2.3. Суддя з американського футболу зобов’язаний:
2.3.1. Досконало знати правила гри в американський футбол та офіційні коментарі до
них, суворо і об’єктивно застосовувати їх в процесі суддівства, сприяти проведенню
змагань на високому організаційному рівні.
2.3.2. Постійно дбати про підвищення своєї кваліфікації, рівня фізичної
підготовленості, передавати свої знання і досвід молодим суддям, брати активну участь в
роботі Комітету суддів і пропаганді американського футболу, в роботі семінарів з
підвищення кваліфікації суддів.
2.3.3. Бути прикладом толерантності, дисциплінованості та організованості в ході
проведення змагань, неупереджено справедливо вирішувати спірні питання, не
передбачені правилами, сумлінно ставитись до своїх обов’язків.
2.3.4. Слідкувати за дотриманням правил учасниками змагань, тренерами і
представниками команд.
3. Спортивна форма суддів
3.1. При виконанні своїх обов’язків під час змагань з американського футболу судді
повинні бути одягненими відповідно до вимог Правил з американського футболу та
регламенту проведення змагань.

3.2. Рекомендації щодо форми одягу судді у поточному сезоні попередньо
розробляються Комітетом суддів, надсилаються до Президента УЛАФ на затверджуються у
вимогах регламентів проведення змагань.
3.3. Суддівська форма придбається за кошти УЛАФ за кошторисом у кількості,
рекомендованих Комітетом суддів, та передається у використання суддям, залучених до
суддівства змагань УЛАФ на строк до чотирьох років.
4. Суддівство змагань
4.1. Комітет суддів УЛАФ в особі Голови визначає та призначає склади суддівських
бригад на кожен матч з американського футболу.
4.2. Суддя вважається призначеним до складу суддівської бригади на матч, якщо
його призначено Головою Комітету суддів УЛАФ. На матч може призначається суддя, який
має право на обслуговування офіційних змагань з американського футболу під егідою
УЛАФ відповідно до цього Положення, Регламентів змагань.
4.3. Суддя матчу є офіційною особою під час гри, до неї і після. Всі дії в його
відношенні будуть кваліфікуватися як дії відносно офіційної особи.
4.4. Кількість суддів, які обслуговують матч, може бути збільшено від чотирьох до
семи, рішенням Голови Комітету суддів УЛАФ, яке затверджене Оргомітетом УЛАФ
(наприклад, для обслуговування фіналу змагань).
4.5. До складу суддівської бригади допускається суддя, який є членом Комітету
суддів УЛАФ та подав заявку (усно чи письмово) Голові Комітету суддів, про бажання
виконувати обов'язки судді в офіційних змаганнях поточного року, склав атестаційний
іспит та приймає на себе всі права та обов'язки покладені цим Положенням.
4.6. Протокол призначення складів суддівських бригад затверджується не пізніше
ніж за тиждень до початку гри та викладається на офіційному сайті УЛАФ.
4.7. Відмови суддів від обслуговування конкретного матчу приймаються не пізніше
ніж за вісім днів до його проведення за наявності поважних причин. Це необхідно для
проведення його заміни та затвердження нового поіменного складу бригади.
4.8. Суддя, який відмовляється обслуговувати матч в строк від тижня до одного дня
до дати матчу або зовсім пропустив його і не має на те поважних причин, може бути
усунений від своїх обов'язків на три матчі. У разі неодноразового невиконання обов'язків
судити матч без поважних причин, Голова КС має право виключити суддю з Комітету
суддів.
Поважними причинами для відмови обслуговувати призначений матч є:
- хвороба судді (підтверджується довідкою лікаря);
- призначення судити в один день більше 2-х ігор;
- інші причини, які Головою Комітету суддів УЛАФ вважатиме поважними.
4.9. Комітет суддів УЛАФ має право відсторонити суддю від обслуговування
офіційних змагань з американського футболу на певний період або замінити його на
іншого, про що має бути повідомлено судді із зазначенням причини не пізніше, ніж за
вісім днів до матчу.
5. Обов'язки суддів під час змагань
В обов'язки судді матчу входить:
5.1. Діяти в суворій відповідності з Правилами гри в американський футбол,
Керівництвом по суддівству американського футболу, цим Положенням, Регламентами
змагань та іншими нормативними документами УЛАФ, а також враховувати рекомендації
Президента та Загальних зборів членів УЛАФ.
5.2. Виконувати свої обов'язки, передбачені Правилами гри в американський футбол.
5.3. Приймати рішення, якщо таке рішення не було прийнято раніше, про
неможливість проведення гри, зумовлену погодними умовами або іншими обставинами,
які можна кваліфікувати, як форс-мажорні обставини. Повідомляти про прийняте рішення
командам та Голові Комітету суддів УЛАФ із зазначенням причини.

5.5. Стежити за дотриманням Регламенту змагань.
5.6. Повідомляти Голові Комітету судів у формі рапорту про всі факти порушення
цього Положення та регламенту змагань, а також про особливо грубі порушення з боку
учасників матчу, передбачених дисциплінарними санкціями Регламенту змагань.
5.7. Перевірити вірність відомостей, внесених до протоколів матчів та підписувати їх.
5.8. Рефері матчу складає протокол матчу на спеціальному бланку (додаток 1).
5.8. У протоколі матчу повинні бути зазначені:
- склади граючих команд;
- час і місце проведення матчу;
- гравці які зробили тачдаун та реалізацію;
- гравці, які отримали персональні фоли;
- підсумковий рахунок;
- П.І.Б. та підписи представників команд та суддівської бригади, що обслуговує матч.
5.9. Рефері матчу після складання протоколу матчу зобов’язує тренерів, суддів та
капітанів команд підписати протокол матчу.
5.10. Повідомляти результати матчів Голові Комітету суддів, у строки передбачені
Регламентом змагань може будь-який суддя з призначеної на матч суддівської бригади.
5.10. У дводенний термін, починаючи з наступного дня після обслугованого матчу,
публікувати протокол на офіційному сайті УЛАФ або передати протокол Президенту УЛАФ.
6. Порядок оплати суддівства
6.1 Регламентами змагань передбачено винагороду за суддівське обслуговування
матчів офіційних змагань УЛАФ з американського футболу.
6.2 Порядок і сума виплачуваної винагороди вказується у Регламенті змагань.
6.3 Суддя отримує свій гонорар у представника УЛАФ до початку матчу.

Додаток 1

Українська ліга американського футболу

ПРОТОКОЛ МАТЧУ № ____

ЗМАГАННЯ: _____________________________ 2011 року
Дата: _______________
Час початку матчу

Місто:__________________________
Стан стадіону

Кількість глядачів

Команда господарів:

1половина
1 чв. 2 чв.

2 половина
3 чв. 4 чв.

Стадіон:______________________________________
Час завершення матчу

Команда гостей:

овертайм

1 половина
1 чв. 2 чв.

всього

2 половина
3 чв. 4 чв.

овертайм

всього

Спроба TD
Реализація
EP
Філд-гол FG
Сейфті SF
РЕЗУЛЬТАТ

:

ПОРУШЕННЯ
(персональні фоли PF та дискваліфікації UNC)
#
#
#
#
#
#

Гравець

Позиція
Головний суддя R
Пом. гол. Судді U
Лінійний суддя L
Лінійний суддя LJ
Задній суддя BJ
Боковий суддя SJ
Польовий суддя FJ

Головний тренер

Фол

П.І.Б.

#
#
#
#
#
#

Гравець

CУДДІВСЬКА БРИГАДА
Категорія

Фол

Місто, країна

Підпис

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОДАЧУ ПРОТЕСТУ

ПРОТОКОЛ ПІДПИСАЛИ
ГОЛОВНИЙ СУДДЯ
Referee

Головний тренер

СКЛАДИ КОМАНД
кольори:
№

#

кольори:
поз

П.І.Б.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Головний тренер/капитан:
Підпис:
П.І.Б.

TD

ЕР
TD

FG

FG

Опис травми, вжиті заходи

Підпис Головного судді R:

SF

№

#

поз

П.І.Б.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Головний тренер/капітан:
Підпис:
П.І.Б.

/

TD

ЕР
TD

FG

FG

Опис травми, вжиті заходи

/

SF

