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ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет Технічних Інспекторів 
Вітрильної Федерації України
Загальні положення
1.1.	Комітет Технічних Інспекторів (в подальшому - Комітет) є постійним комітетом Вітрильної Федерації України (в подальшому - Федерації), який утворено Рішенням Президії Федерації від 27 листопада 1997 року (Протокол № 4) для вирішення проблем, пов'язаних з проектуванням, експлуатацією та технічним станом спортивних вітрильних суден.
1.2.	Положення викладено у новій редакції, що пов'язано зі зміною  назви комітету прийнятому  на Президії Федерації (протокол №03-2018 від 06.03.2018) .
Статус Комітету
Комітет є повноважним органом Федерації з питань технічної політики у спортивному вітрильництві: 
	координує    та    керує    діяльністю    Інспекції    технічного    нагляду    Федерації (регіональними інспекціями та інспекціями технічного нагляду яхт-клубів);
	керує діяльністю Експертної ради;
	представляє Федерацію при взаємодії з державними та громадськими установами і організаціями щодо питань технічної політики у спортивному вітрильництві України.

Мета та завдання Комітету
	Комітет розробляє та подає до повноважних органів Федерації нормативні документи  щодо технічних питань спортивного вітрильництві в Україні, зокрема з питань:
	класифікації та сертифікації яхт;
	проектування та побудови яхт;
	технічного нагляду за яхтами;
	технічного забезпечення безпеки плавання яхт.

	До сфери діяльності Комітету відносяться:

	підготовка та розповсюдження документів і матеріалів, пов'язаних з діяльністю Інспекції технічного нагляду Федерації:

	збирання інформації та аналіз аварійних ситуацій пов’язаних з заняттям вітрильництвом;
	збирання та розповсюдження інформації про міжнародні правила та конвенційні вимоги, що стосуються безпеки плавання та технічних питань вітрильництва; 
	організація та проведення семінарів для повноважних представників регіональних інспекцій та інспекцій технічного нагляду яхт-клубів.

Структура, порядок формування Комітету
4.1.	Комітет складається з голови та членів Комітету. Голова та члени Комітету затверджуються Президією Федерації за поданням Вітрильного Крейсерсько-перегонового  Союзу України.
4.2.	Комітет у разі потреби, для вирішення окремих важливих питань технічної політики, за погодженням з Президією Федерації (за виключенням надзвичайних ситуацій), може утворювати тимчасові комісії та робочі групи.
Взаємодія Комітету з підрозділами Федерації
5.1.	Нормативні документи, рішення та доручення Комітету з питань його компетенції є обов'язковими для виконання регіональними інспекціями та інспекціями технічного нагляду яхт-клубів та окремими членами Федерації.
5.2.	Для вирішення спільних питань Комітет взаємодіє з іншими Комітетами та Комісіями Федерації, зокрема із Комітетом з проведення змагань та Кваліфікаційним комітетом, а також з комітетами Вітрильного Крейсерсько-перегонового  Союзу України.

