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1 ЗАГАЛЬНЕ 
 Комітет з проведення змагань є повноважним органом ВФУ з організації та управління 

проведення змагань, підготовки, атестації та присвоєння звань офіційним особам, 
уповноваженим керувати і безпосередньо проводити змагання. 

 Комітет з проведення змагань у своїй діяльності керується Статутом ВФУ та цим 
Положенням та підзвітний Президії ВФУ. 
Комітет з проведення змагань складається з Голови Комітету, Заступника голови Комітету, 
секретаря.  

 Структура Комітету з проведення змагань складається з відповідних постійних комітетів .  
 Голову Комітету з проведення змагань призначає Президія за поданням Президента. 
 Персональний склад Комітету з проведення змагань затверджується Президією ВФУ, за 

поданням Голови комітету. 
 Комітету з проведення змагань у разі необхідності, за погодженням Президії ВФУ може 

створювати тимчасові комісії та робочі групи. 
 За поданням Голови Комітету з проведення змагань Президія може збільшити склад 

Комітету призначивши додаткових членів. 
 Термін роботи персонального складу Комітету з проведення змагань визначає Президія 

ВФУ. 

2 КОМІТЕТ З ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ МАЄ НАСТУПНІ ПОСТІЙНІ КОМІТЕТИ : 

 Перегоновий комітет (англ. RACE COMMITTEE); 

 Протестовий комітет (англ.PROTEST COMMITTEE); 

 Технічний комітет (англ. TECHNICAL COMMITTEE) 

3 ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІТЕТІВ: 
Перегоновий комітет: 
 Перегоновий комітет має проводити перегони так, як зазначить організатор, і так, як 

вимагають правила. 
 До Перегонового комітету входять Національні судді-керівники перегонів ВФУ 

(англ.Race Officers) та консультанти ВФУ щодо організації змагань.  
Протестовий комітет: 
 Протестовий комітет відповідає за проведення слухань і ухвали рішень щодо всіх 

протестів, звернень про відшкодування та інших справ, тих, що виникають на 
змаганнях чи пов'язаних зі змаганнями. На запит повноважного організатора або 
перегонового комітету, він мусить надавати поради і допомогу у будь-якій справі, що 
безпосередньо впливає на  справедливість і чесність спортивної боротьби. 

 До Протестового комітету входять Національні судді-рефері ВФУ  (англ.Judges) та 
Національні судді-ампайри ВФУ (англ.Umpires)   



Технічний комітет: 
Технічний комітет має керувати оглядом і перевіркою спорядження і вимірюванням 
на змаганнях, як запроваджено повноважним організатором і як вимагається за 
Правилами Вітрильницьких Перегонів. 
До Технічного комітету входять Національні судді-вимірювачі ВФУ  (англ.Measurers). 
Кожний з постійних комітетів Комітету з проведення змагань складається з трьох 
членів та кандидатів, яких затверджує Президія ВФУ за поданням Голови Комітету. 
Члени постійних комітетів обирають голову та пропонують кандидатів у члени 
відповідних постійних комітетів.  

Кворум складає два члени постійного комітету. 

4  ГОЛОВА КОМІТЕТУ З ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
Голова Комітету з проведення змагань у разі необхідності за дорученням Президента 
може також призначити, як із числа членів постійних комітетів, так і із числа інших осіб 
додаткові комісії, як то: Апеляційну, Рейтингову та інші, які мають працювати у взаємодії з 
відповідними постійними комітетами.  

5.  ПОСТІЙНИЙ КОМІТЕТ ПЕРЕГОНОВИЙ КОМІТЕТ (НАЦІОНАЛЬНІ СУДДІ-КЕРІВНИКИ 
ПЕРЕГОНІВ ВФУ)  
Постійний комітет Перегоновий комітет відповідальний за розробку, і впровадження 
системи підготовки та діяльності Національних суддів - керівників перегонів і 
вповноважений управляти цією системою. До повноважень підкомітету входить, у тому 
числі, наступне:  

a) Рекомендувати Комітету з проведення змагань осіб, які відповідають встановленим 
вимогам для присвоєння їм звання «Національний суддя - керівник перегонів ВФУ»; 

b) Рекомендувати Комітету ВФУ з проведення змагань політику щодо спілкування і 
надання порад керівникам перегонів стосовно управління змаганнями і 
безпосереднього проведення перегонів; 

c) Розробляти і впроваджувати у життя систему підготовки і діяльності керівників 
перегонів; 

d) Організовувати і проводити семінари для Національних суддів - керівників перегонів , 
кандидатів та інших осіб, які беруть участь в організації і проведенні змагань; 

e) Складати річний звіт стосовно накопиченого досвіду з організації і проведення змагань 
користуючись витягами зі звітів окремих керівників перегонів; 

f) Пропонувати Комітету з проведення змагань запровадження приписів ВФУ та 
дозволених ПВП змін правил; 

g) Розробляти та видати посібники Національних суддів-керівників перегонів; 

h) Опрацьовувати, пропонувати і запроваджувати політику ВФУ щодо організації, 
управління змаганнями і практичного проведення перегонів; 

i) Надавати допомогу територіальним осередкам ВФУ у створенні та реалізації програм 
підготовки місцевих суддів-керівників перегонів; 

j) Висувати Національних суддів-керівників перегонів керівниками перегонів у змаганнях 
які проводить ВФУ; 

k) Вирішувати інші питання за дорученням Комітету ВФУ з проведення змагань 

5. ПОСТІЙНИЙ КОМІТЕТ ПРОТЕСТОВИЙ КОМІТЕТ (НАЦІОНАЛЬНІ СУДДІ - РЕФЕРІ ВФУ 
ТА НАЦІОНАЛЬНІ СУДДІ-АМПАЙРИ ВФУ ) 
Постійний комітет Протестовий комітет є відповідальний за розробку і впровадження 
системи підготовки, діяльності Національних суддів - рефері ВФУ та уповноважений 
управляти цією системою. До повноважень підкомітету входить, у тому числі, наступне:  
a) Рекомендувати Комітету з проведення змагань осіб, які відповідають встановленим 

вимогам для присвоєння їм звання «Національний суддя - рефері ВФУ і Національні 
судді-ампайри ВФУ»; 

b) Проводити навчання і оцінювання рівня кваліфікації національних суддів та кандидатів 
на присвоєння звання «Національний суддя»; 

 c) Організовувати і проводити семінари для атестування суддів на звання "Національний 
Суддя - Рефері ВФУ" і Національні судді-ампайри ВФУ; 



d) Підтримувати зв'язки з підкомітетом міжнародних суддів World Sailing (далі WS) та 
національними суддівськими організаціями НПО країн-членів WS;                        

e) Проводити політику та здійснювати заходи щодо уніфікації розуміння і тлумачення 
правил перегонів відповідно до погляду WS Національними суддями ВФУ.  

f) Здійснювати нагляд за діяльністю як окремих НС, так і протестових комітетів (журі) в 
цілому. 

g) Пропонувати Комітету з проведення змагань запровадження приписів ВФУ та 
дозволених Правилами вітрильницьких перегонів (ПВП) змін правил. 

h) Відповідати на запити національних суддів – рефері і Національних суддів-ампайрів 
ВФУ. 

i) Підсумовувати звіти та іншу інформацію, робити висновки які можуть бути корисними 
суддям – рефері і суддів-ампайрів ВФУ. 

j) Надавати допомогу територіальним осередкам ВФУ у створенні і реалізації програм 
щодо підготовки місцевих суддів. 

k) Призначати суддів (членів протестових комітетів) на змагання, що їх проводить ВФУ) 
l) Вирішувати інші питання за дорученням Комітету з проведення змагань  

6.  ПОСТІЙНИЙ КОМІТЕТ ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ (НАЦІОНАЛЬНІ СУДДІ-ВИМІРЮВАЧІ ВФУ) 
Постійний комітет Технічний комітет відповідальний за розробку і впровадження системи 
підготовки та діяльності Національних суддів - вимірювачів ВФУ і вповноважений 
управляти цією системою. До повноважень підкомітету входить у тому числі наступне:  
a) Рекомендувати Комітету з проведення змагань осіб, які відповідають встановленим 

вимогам для присвоєння їм звання «Національний суддя - вимірювач ВФУ»; 
b) Здійснювати у взаємодії зв'язок як з окремими національними вимірювачами, так і з 

відокремленими підрозділами ВФУ через видання і поширення змін правил класів, 
відповіді на запитання вимірювачів, відокремлених підрозділів ВФУ і навіть 
протестових комітетів (за системою негайних відповідей), поширення інших необхідних 
і корисних відомостей з питань вимірювання; 

c) Проводити разом з асоціаціями класів семінари, кожний з яких має бути спрямованим 
на підвищення кваліфікації вимірювачів; 

d) Готувати і розсилати документи ВФУ, такі як приписи до правил зважування, правила 
національних класів, зміни правил міжнародних класів і настанови WS щодо 
вимірювання, звіти про чемпіонати; 

e) Подавати до Комітету з проведення змагань необхідні відомості щодо випадків 
порушень правил, їх змін та приписів; 

f) Призначати представників Технічного комітету (вимірювачів) на змагання, що їх 
проводить ВФУ; 


