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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цілі та завдання  

1.1.1. Дисциплінарні Правила Федерації пауерліфтингу України (далі – 

Правила) розроблені на основі Статутів та регламентуючих документів 

Міжнародної федерації пауерліфтингу, Європейської федерації пауерліфтингу та 

Федерації пауерліфтингу України (далі – Федерація). Дисциплінарні правила 

Федерації визначають види дисциплінарної відповідальності суб’єктів 

пауерліфтингу за здійснення порушень норм та положень чинних 

регламентуючих документів Федерації (Статуту Федерації, Правил змагань 

Федерації, Регламентів змагань Федерації) та морально-етичних норм поведінки 

індивідуальних та колективних членів Федерації. 

1.1.2. Дотримання Правил є обов'язковим для всіх членів Федерації 

(спортсмени, тренери, судді, офіційні особи та колективні члени Федерації).  

1.2. Застосування дисциплінарних покарань  

1.2.1. Дисциплінарні правила застосовуються до усіх суб’єктів 

пауерліфтингу, включаючи але не обмежуючись, учасниками всіх спортивних 

заходів, що організовуються та проводяться Федерацією. 

1.2.2. Дія Правил розповсюджується на всі випадки дисциплінарних 

порушень. 

1.2.3. Дисциплінарні правила встановлюють загальні принципи і порядок 

залучення до спортивної відповідальності індивідуальних та колективних членів 

Федерації. 

1.2.4. Дисциплінарні заходи застосовуються до всіх без винятку фізичних 

або юридичних осіб – індивідуальних та колективних членів Федерації – 

учасників змагального процесу (команд, спортсменів, тренерів, офіційних осіб, 

суддів тощо).  

1.2.5. Дисциплінарні заходи застосовуються не залежно від того, чи 

порушення були здійснені навмисно, чи з необачності.  

1.2.6. Співучастю в порушенні визнається участь двох і більше осіб в 

здійсненні порушення. 

1.2.7. Усі види цільових внесків, передбачених цими Дисциплінарними 

правилами, підлягають сплаті протягом 7 (семи) робочих днів з дати прийняття 

рішення ДК, або до  початку  заходу ФПУ, якщо він відбувається раніше цього 

терміну. 



1.2.8. У випадку несплати цільового внеску на винну особу та 

відокремлений регіональний підрозділ Федерації, до якого вона належить, 

автоматично накладається покарання у вигляді відсторонення від участі у 

змаганнях Федерації V-I рангу до моменту сплати. 

1.3. Комбінування дисциплінарних заходів  

1.3.1. У випадках, якщо це прямо не суперечить положенням цих 

Дисциплінарних правил, дисциплінарні заходи за різні порушення можуть 

комбінуватись (застосовуватись разом). Тобто, за різні дисциплінарні порушення 

водночас можуть застосовуватись кілька дисциплінарних заходів. 

 

2. ВИДИ ДИСЦИПЛІНАРНИХ ПОРУШЕНЬ, ДИСЦИПЛІНАРНІ МІРИ 

ТА САНКЦІЇ 

2.1. 3а невиконання Статутних та регламентних норм до членів Федерації 

можуть бути застосовані наступні санкції чи їх комбінація:  

- попередження; 

- суворе попередження; 

- цільовий внесок; 

- позбавлення залікових балів; 

- виключення з рейтингу Федерації; 

- відсторонення від змагань на певний термін; 

- призупинення членства Федерації*; 

- виключення з членів Федерації*; 

- анулювання результатів змагань; 

- виключення зі складу національних збірних команд України; 

- інші санкції. 

 

*Призупинення членства Федерації передбачає обмеження прав члена Федерації 

на участь в діяльності та представництві ФПУ зі збереженням його обов’язків як 

члена Федерації. 

*Виключення з членів Федерації – це примусове позбавлення членства ФПУ за 

скоєні неправомірні дії. Виключений з членів Федерації може бути повторно 

прийнятий в члени Федерації не раніше, ніж через рік після виключення. 

 

2.2. Порушення та дисциплінарні покарання 

Цим розділом встановлюється перелік порушень, що розглядаються 

Дисциплінарним комітетом, і за якими виноситься рішення щодо накладання 

покарань на індивідуальних та колективних членів Федерації. 



Відмова від сплати щорічного 

членського внеску Федерації 

Виключення з членів Федерації 

Неодноразове невиконання та / або 

порушення вимог Статуту Федерації 

Призупинення членства Федерації на 

термін від 1 місяця до 1 року в 

залежності від важкості порушення 

Неучасть в діяльності Федерації 

особисто або через представника 

протягом принаймні 12 (дванадцяти) 

місяців 

Виключення з членів Федерації 

Вчинення дій або бездіяльності, що 

суперечать меті та завданнями 

Федерації та/або що завдають майнову 

або немайнову шкоду Федерації 

Виключення з членів Федерації 

Порушення регламентів змагань Дискваліфікація команди з поточних 

змагань 

Відмова від участі у змаганнях 

Федерації IV-III рангу пізніше, ніж за 

10 днів до початку змагань 

Сплата стартового внеску; в разі 

відмови – відсторонення всієї команди 

від поточних змагань 

Порушення термінів перерахування 

членських внесків 

Тимчасове відсторонення від заходів 

ФПУ до сплати всіх прострочених та 

поточного членського внесків 

Порушення організатором вимог та 

умов проведення змагань, що 

визначені регламентом 

Суворе попередження, заборона 

проведення змагань на строк від 1 до 3 

років 

Невиконання чи недобросовісне 

виконання службових обов’язків 

офіційними особами Федерації 

Відсторонення від участі у змаганнях 

строком на 6 місяців (повторне 

порушення – строком на 1 рік) 

Умисні дії, спрямовані на 

перешкоджання проведенню заходів 

Федерації 

Виключення з членів Федерації, 

цільовий внесок у розмірі завданої 

шкоди 

Допуск відокремленими 

регіональними підрозділами 

спортсменів, тренерів, офіційних осіб, 

які є членами інших федерацій 

(асоціацій) пауерліфтингу, або 

спортсменів, тренерів, офіційних осіб, 

що дискваліфіковані Міжнародною 

федерацією пауерліфтингу, 

Європейською федерацією 

пауерліфтингу та Федерацією 

пауерліфтингу України, до змагань з 

пауерліфтингу та жиму лежачи різного 

рангу 

Суворе попередження, сплата 

цільового внеску у розмірі 5000 грн 



Участь в будь-якій ролі (спортсмен, 

тренер, суддя, організатор, тощо) у 

заходах та змаганнях з пауерліфтингу 

(триборство, жим лежачи), 

несанкціонованих Міжнародною 

федерацією пауерліфтингу, 

Європейською федерацією 

пауерліфтингу та Федерацією 

пауерліфтингу України, що 

проводяться іншими 

(альтернативними) організаціями 

пауерліфтингу 

Призупинення членства Федерації 

терміном на 12 місяців; для 

спортсмена  – обов’язкове 

проходження добровільного допінг-

контролю за власний кошт після 

закінчення терміну відсторонення; 

кожне наступне порушення – термін 

відсторонення, збільшений на 12 

місяців в порівнянні з попереднім 

Участь в будь-якій ролі в заходах, в 

яких також бере участь особа, що є 

членом альтернативної федерації 

пауерліфтингу, або була виключена з 

ФПУ, відбуває період дискваліфікації 

чи відсторонення за порушення 

Антидопінгових правил 

Відсторонення від участі у змаганнях 

ФПУ строком на 6 місяців (повторне 

порушення – строком на 1 рік) 

Невиконання вимог офіційної особи 

Федерації під час виконання нею 

службових обов’язків 

Відсторонення від заходів ФПУ 

строком на 3 місяці (повторне 

порушення – строком на 6 місяців) 

Неетична, некоректна, неспортивна 

поведінка спортсмена, представників 

команди чи інших посадових та 

офіційних осіб команди (клубу) до, під 

час та після змагань 

В залежності від важкості провини – 

попередження, суворе попередження, 

сплата цільового внеску у розмірі від 

500 грн до 2000 грн 

Погроза суддям чи офіційним особам 

Федерації вербально чи за допомогою 

жестів 

Призупинення членства ФПУ строком 

на 6 місяців (повторне порушення – 

строком на 1 рік) 

Образа особистості спортсмена – такі 

як: фальшиве звинувачення в 

нечесності,  приниження гідності, 

моральне знущання, булінг, образливі 

вислови як вираження дискримінації за 

расовою, національною, релігійною чи 

статевою ознакою, тощо 

Перша образа – відсторонення від 

участі у заходах ФПУ строком на 6 

місяців 

Друга образа – строком на 1 рік та 

компенсація моральних збитків у 

розмірі 1000 грн 

Кожна наступна – строком на 2 роки та 

компенсація моральних збитків у 

розмірі 1000 грн 

Грубий вислів, або некоректне 

звинувачення на адресу керівних та 

виконавчих органів Федерації, 

регіональних організацій Федерації, 

клубів (команд) та їх офіційних 

представників 

В залежності від важкості провини – 

попередження, суворе попередження, 

цільовий внесок для компенсації 

моральної шкоди від 500 грн до 2000 

грн. 



Нанесення шкоди репутації 

пауерліфтингу в цілому та 

Міжнародній федерації 

пауерліфтингу, Європейській 

федерації пауерліфтингу, Федерацією 

пауерліфтингу України зокрема (через 

вислови, коментарі, фото, відео, 

оприлюднені в друкованих виданнях, 

інтернеті, на радіо чи телебаченні) 

В залежності від важкості провини – 

попередження, суворе попередження,    

виключення з членів Федерації, 

цільовий внесок для компенсації 

моральної шкоди від 500 грн до 2000 

грн. 

Відмова від оплати аналізу 

добровільної допінг-проби 

Відсторонення від заходів Федерації 

до оплати. 

Розповсюдження або схиляння до 

вживання спортсменами заборонених 

препаратів (допінгу) 

Призупинення членства ФПУ чи 

виключення з членства Федерації, 

виключення з складу збірної команди 

України строком від 6 до 12 місяців 

Дії, спрямовані на пропаганду допінгу 

в спорті 

Призупинення членства ФПУ, 

виключення з складу збірної команди 

України строком від 3 до 6 місяців 

Вживання алкоголю, наркотичних 

речовин, паління під час проведення 

заходів Федерації (змагань, НТЗ, 

зборів, семінару, тощо) в зоні 

проживання чи проведення 

спортивного заходу 

В залежності від важкості провини – 

попередження, суворе попередження, 

цільовий внесок від 500 грн до 2000 

грн 

Відмова спортсмена від участі у 

планових заходах збірної команди 

Федерації (НТЗ, організаційні збори, 

тощо) 

Виключення зі складу збірної команди 

України 

Провокація конфлікту В залежності від важкості провини – 

попередження, суворе попередження 

Завдання фізичної шкоди людині Призупинення членства ФПУ строком 

від 1 до 3 років. Виключення з членів 

Федерації. Грошова компенсація 

моральної шкоди від 2000 грн до 5000 

грн, відповідальність відповідно до 

чинного законодавства України 

Несплата аліментів (за наявністю 

рішення суду (судового наказу) про 

стягнення аліментів ) 

Відсторонення від участі в заходах 

Федерації до момента повного 

погашення заборгованності 

Неявка судді на збори, семінари без 

поважної причини 

Тимчасове відсторонення від 

обслуговування заходів ФПУ в якості 

судді терміном на 1 рік 

Неявка судді на змагання без поважної 

причини 

Тимчасове відсторонення від 

обслуговування заходів ФПУ в якості 

судді терміном на 1 рік 



Систематичні грубі неправильні 

рішення під час змагань, розцінені 

Журі як факт підсуджування 

Тимчасове відсторонення від 

обслуговування заходів ФПУ в якості 

судді терміном від 6 до 12 місяців 

Порушення морально-етичних норм в 

період відрядження на суддівство та 

збори, або під час суддівства змагань 

Тимчасове відсторонення від 

обслуговування заходів ФПУ в якості 

судді терміном на 6 місяців та 

цільовий внесок у розмірі від 500 грн 

до 2000 грн 

Невиконання рішень керівних органів 

Федерації 

В залежності від важкості провини – 

попередження, суворе попередження, 

позбавлення членства Федерації 

 

2.3. Надзвичайні порушення  

2.3.1. За здійснення надзвичайних, виняткових порушень регламентуючих 

документів або порушень, що призвели до трагічних наслідків, до 

індивідуальних чи колективних членів Федерації можуть застосовуватись 

дисциплінарні заходи аж до довічної дискваліфікації.  

2.3.2. Рішення щодо застосування дисциплінарних заходів за такі порушення 

приймаються Дисциплінарним комітетом Федерації. 

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІС ТЬ ЗА СПЛАТУ ЦІЛЬОВИХ ВНЕСКІВ 

3.1. Відповідальність за сплату цільових внесків покладається на винну особу та 

відокремлений регіональний підрозділ Федерації, до якого вона належить. 

3.2. Винна особа має обов’язково відбути своє покарання незалежно від того чи 

вона змінила команду, посаду, тощо. 

 

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. При розгляді юридичним органом Федерації (ДК) випадків, що не 

регулюються цими Правилами, рішення приймається у відповідності з 

принципами об'єктивності, невідворотності покарання, незалежності при 

розгляді справ, правосуддя й справедливості. 

4.2. ДК має право надавати офіційне роз'яснення щодо тлумачення Правил, а 

також питань, пов'язаних із застосуванням санкцій та дисциплінарних мір.  

4.3. Члени Федерації мають право вносити пропозиції щодо змін та доповнень до 

даних Правил.  

4.4. Загальні збори Федерації мають право приймати зміни до даних 

дисциплінарних правил. 

4.5. Дисциплінарні правила Федерації затверджуються на Генеральній Асамблеї 

Федерації. 

 



5. ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 

ДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗАХОДІВ 

5.1. Дані щодо застосування всіх дисциплінарних заходів до винних осіб 

зберігаються ДК Федерації.  

5.2. ДК підтверджує наявність тих чи інших дисциплінарних заходів до 

конкретних осіб після письмового запиту. 


