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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Положення про Технічний Комітет Федерації пауерліфтингу України (далі 

Положення) визначає процедуру створення та розпуску, організаційні та 

процедурні заходи, принципи діяльності та сферу компетенції Технічного 

Комітету (далі ТК), його завдання та функції.  

1.2. Положення розроблено на основі Статуту та регламентуючих документів 

Федерації пауерліфтингу України (ФПУ), Європейської федерації пауерліфтингу 

(EPF), Міжнародної федерації пауерліфтингу (IPF) та чинного законодавства 

України. 

1.3. Мета Положення – визначення обов’язків, завдань та повноважень ТК ФПУ.  

1.4. Завдання Положення – визначити порядок роботи ТК ФПУ у відповідності 

до Статутів та регламентуючих документів ФПУ і IPF. 

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ, СКЛАД 
2.1. Визначення.  

2.1.1. Технічний Комітет – це орган ФПУ, що відповідає за організацію 

суддівської діяльності в Федерації. 

 

2.2. Склад ТК.  

2.2.1. Члени ТК обираються з числа найбільш активних кваліфікованих суддів з 

пауерліфтингу ФПУ на строк 4 роки Президією ФПУ шляхом простого 

голосування.  

2.2.2. Голова ТК призначається Президією ФПУ за поданням Президента ФПУ. 

2.2.3. Голова ТК обирає заступника з числа призначених членів ТК. 

2.2.4. ТК приймає рішення в присутності всіх його членів. Кворум для прийняття 

рішень – 3 члени ТК, у тому числі Голова ТК чи його заступник.  

2.2.5. ТК ФПУ у випадку невиконання своїх зобов’язань може бути достроково 

розпущена рішенням Президії Федерації пауерліфтингу України. 

 

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ 

3.1. Повноваження ТК.  

3.1.1.  Юрисдикція та діяльність ТК визначаються даним Положенням.  

3.1.2. ТК Федерації пауерліфтингу України працює за планом, затвердженим 

Федерацією пауерліфтингу України. 

3.1.3. Рішення, які приймає ТК, затверджуються Президією Федерації 

пауерліфтингу України. 

 

3.2. Функції ТК. 

3.2.1. Технічний Комітет ФПУ здійснює роботу щодо забезпечення підготовки, 

проведення та суддівства змагань Федерації пауерліфтингу України, а саме: 

- проводить підготовку суддів з пауерліфтингу; 

- приймає екзамен на звання «Суддя національної категорії з пауерліфтингу» 

ФПУ з наступною процедурою присвоєння звання; 

- приймає заявки суддів на обслуговування змагань, здійснює розподіл роботи 

суддів; 



- веде реєстр суддів ФПУ всіх категорій; 

- здійснює інспектування підготовки і проведення змагань шляхом призначення 

інспекторів; 

- організовує заходи з підвищення якості проведення змагань, пропаганди спорту 

та роботи з глядачами; 

- організовує вивчення практики застосування Правил з пауерліфтингу, обмін 

досвідом роботи ТК та провідних суддів міжнародної категорії; 

- здійснює підготовку і підвищення кваліфікації суддівських кадрів шляхом 

організації семінарів, нарад, конференцій, консультацій, періодичного 

проведення атестації суддів, перегляд суддівства змагань, тощо; 

- заслуховує звіти головних суддів про підсумки проведення змагань; 

- розглядає матеріали щодо присвоєння суддівських категорій, веде облік роботи 

суддів; 

- реєструє кількісний обсяг виконаної роботи суддів та якісний показник, на 

основі чого формується щорічний рейтинг суддів ФПУ; 

- розглядає матеріали про зняття/пониження суддівської категорії в разі 

невиконання вимог Положення про суддів з пауерліфтингу ФПУ; 

- узагальнює та розповсюджує досвід своєї роботи; 

 

4. ЗАСІДАННЯ 
4.1. Засідання 

4.1.1. Засідання ТК відбувається за ініціативою Голови ТК. 

4.1.2. Засідання веде голова чи заступник ТК. 

4.1.3. Засідання ТК можуть проходити в офісі ФПУ, на будь-яких заходах ФПУ 

чи в режимі он-лайн зв’язку. 

4.1.4. Обов’язковою умовою засідання є участь Голови ТК чи його заступника. 

4.1.5. Секретар ТК веде протокол засідання. 

4.1.6. На засіданні ТК ФПУ можуть бути присутні Президент ФПУ чи один з 

Віце-Президентів ФПУ але без права голосу. 

 

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Положення вносяться виключно 

за рішенням Президії Федерації.  

5.2. Всі додатки до цього Положення є його невід’ємною частиною. 

5.3. Це положення набуває чинності з моменту його прийняття, 

затвердження та оприлюднення на офіційному сайті ФПУ. 

 


