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РЕГЛАМЕНТ
Комітету суддів УЛАФ
1. Загальні положення
1.1. Комітет суддів Української ліги американського футболу (далі Комітет) є постійно
діючим робочим органом Української ліги американського футболу (далі УЛАФ).
1.2. Діяльність Комітету визначається цим Регламентом, Регламентом з суддівства
IFAF Europe, Статутом УЛАФ та рішеннями керівних органів УЛАФ.
1.3. Комітет визнає статутні цілі та завдання УЛАФ з питань організації та
удосконалення суддівства в американському футболі і бере зобов’язання дотримуватись
обов’язків, покладених на нього цим Регламентом.
1.4. Метою Регламенту є удосконалення організаційних засад та підвищення
професійного рівня суддівства змагань з американського футболу, згідно вимог та
стандартів IFAF Europe.
1.5. Завданнями Регламенту є:
- впровадження сучасних організаційних засад та удосконалення програми
підготовки та підвищення кваліфікації суддів;
- приведення методики суддівства до єдиного трактування правил, Регламенту з
суддівства IFAF Europe;
- здійснення заходів з підвищення відповідальності суддів за виконання обов’язків
під час проведення змагань УЛАФ.
2. Склад Комітету та організація роботи
2.1. Керівництво Комітетом здійснює Голова Комітету. Голова Комітету
призначається на посаду рішенням Загальних зборів членів УЛАФ.
2.2. До складу Комітету входить Голова, який його очолює, заступник Голови,
секретар і члени в необхідній кількості для виконання своїх обов’язків.
2.2.1. Заступник Голови та секретар обираються з числа членів Комітету.
2.3. Члени Комітету не можуть входити до складу будь-яких клубів, ліг і інших
організацій, якщо це не передбачено договорами про співпрацю.
2.4. Щорічно Голова Комітету подає до Оргкомітету УЛАФ оновлений склад Комітету
для його затвердження для подальшого обслуговування офіційних змагань УЛАФ та
отримання суддівських категорій.
2.5. Голова Комітету подає на затвердження Президентові УЛАФ та/або до
Оргкомітету УЛАФ пропозиції щодо внесення змін до регламентуючих роботу Комітету
положень - про суддівство, суддівські категорії та функціональні обов’язки членів
Комітету.
2.6. Комітет організовує свою роботу згідно щорічного плану роботи, який подає
Голова Комітету на затвердження Президенту УЛАФ.
2.7. Всі рішення Комітет суддів приймає колегіально проведенням загальних зборів,
які очолюються президією у складі трьох чоловік, що обирається відкритим голосуванням.

2.8. Загальні збори Комітету суддів збираються не менше ніж 2 рази на рік.
Відповідні протоколи та прийняті на засіданнях рішення передаються Президентові УЛАФ
для затвердження протягом 48 годин після їх прийняття.
2.9. Комітет суддів створює постійні або тимчасові комісії із суддівського активу:
навчально-методичну, організаційну, кваліфікаційну, по призначенню суддів для
проведення змагань та інші. В разі необхідності, із складу Комітету з залученням осіб, які
не є членами Комітету та мають відповідну кваліфікацію (судді міжнародної категорії,
тощо) створюються постійні або тимчасові комісії для вирішення спірних питань (протестів,
тощо).
2.10. Склад комісій, регламентуючі документи щодо організації їх роботи та прийняті
колегіально рішення затверджуються Головою Комітету.
3. Повноваження
3.1. Організація та методичне забезпечення процесу підготовки суддів.
3.2. Здійснення роботи щодо забезпечення підготовки і проведення змагань силами
суддів, які входять до діючого складу Комітету.
3.3. Формування суддівських бригад із складу Комітету суддів для обслуговування
змагань з американського футболу та його різновидів (аренабол, флаг-футбол, тощо) за
календарем спортивних змагань УЛАФ та подання списків для інформування і на
затвердження Оргкомітету УЛАФ.
3.4. Контроль за якістю виконання обов’язків суддями під час обслуговування
змагань УЛАФ. Визначення та застосування дисциплінарних заходів за порушення
суддями статутних та регламентних норм.
3.5. Організація заходів по підвищенню рівня обслуговування змагань суддями,
пропаганді американського футболу і роботі з глядачами.
3.6. Організація і здійснення підготовки і підвищення кваліфікації суддівських кадрів
шляхом:
- проведення всеукраїнських і міжнародних семінарів для суддів з питань суддівства,
конференцій, консультацій;
- періодичного проведення атестації суддів на предмет знання правил змагань;
- перегляду відео проведених змагань для виявлення помилок суддівства, тощо.
3.7. Підготовка і видання науково-методичної літератури, відеоматеріалів з
методики суддівства, розробка навчальних програм курсів, семінарів і учбовотренувальних зборів суддів.
3.8. Організація вивчення практики застосування правил з американського футболу,
обмін досвідом роботи Комітету судів і провідних суддів з американського футболу. Обмін
інформацією і співпраця з регіональними федераціями з питань поточного стану справ у
суддівстві змагань.
3.9. Інформування клубів, суддів про зміни і доповнення до правил, а також про
рішення та вимоги Комітету суддів УЛАФ.
3.10. Проведення консультаційної роботи для тренерів, гравців команд по
роз'ясненню та сучасному тлумаченню правил.
3.11. Проведення роботи по зростанню кількості суддів на місцях. А саме ведення
консультацій та переговорів з керівниками клубів по залученню до суддівства
представників команд, які мають бажання займатися суддівством.
3.12. Ведення особистого обліку спортивної діяльності суддів, формування
електронного реєстру суддів УЛАФ.
3.13. Підготовка документів щодо присвоєння суддівських категорій для подання
Президентові УЛАФ.

3.14. Розгляд скарг на суддю чи бригаду суддів від Членів УЛАФ. Розгляд скарг
відбувається колегіально з винесенням рішення про наявність чи відсутність некоректної
поведінки чи зауважень, які вплинули на гру. Рішення оформлюється Протоколом, який
передається Президентові УЛАФ протягом 48 годин після прийняття.
3.15. Співпраця із засобами масової інформації з питань суддівства та діяльності
Комітету.
4. Фінансування
4.1. Фінансування діяльності суддівської бригади окремого змагання здійснюється
згідно Регламенту змагань за кошторисом на їх проведення.
4.2. Фінансування організації заходів з підвищення кваліфікації суддів (семінарів)
здійснюється за рахунок коштів УЛАФ.

