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Розділ 1. Загальні положення

1.1. Дане положення є нормативним документом, який регламентує роботу
суддів з бойового хортингу в Україні. Воно розроблене відповідно до наказу
Президента Національної Федерації Бойового Хортингу України № 12 від
20.09.2019 р., вимог Закону України “Про фізичну культуру і спорт”, Закону
України “Про об’єднання громадян”, положення про Державний комітет
України з питань фізичної культури і спорту та його наказів №1007 від
30.06.2000р. і №2195 від 01.09.2003р., наказу Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту
від 31 травня 2010 року N 1518 та визначає умови і порядок присвоєння
почесного спортивного звання «суддя зі спорту».
1.2. Положення регламентує порядок присвоєння кваліфікаційних категорій
спортивних суддів з бойового хортингу і вимоги до кандидатів на присвоєння
даних категорій.
1.3. Почесне спортивне звання «Суддя з бойового хортингу» (надалі - Звання)
засновано з метою визнання особистих заслуг в бойовому хортингу людей, які
мають відповідну підготовку у виявленні висококваліфікованих спортсменів
України на змаганнях різного рівня.
1.4. Суддівство змагань з бойового хортингу є почесною і відповідальною
громадською роботою, що виконується на добровільних засадах.
1.5. Судді Національної Федерації Бойового Хортингу України
 (надалі - Федерації) об’єднуються у Суддівську Колегію (надалі - Колегія),
загальне керівництво якої здійснює Правління Колегії.
1.6. Суддями бойового хортингу можуть бути громадяни України, які мають
відповідну кваліфікаційну підготовку, виявили бажання брати участь у
проведенні та суддівстві змагань. До суддівської роботи залучаються
спортсмени та любителі бойового хортингу. Призначення суддів на змаганнях
відповідного масштабу залежить від рівня їх підготовленості та здійснюється
безпосередньо членами Колегії, або Головою Правління Суддівської Колегії
України.
1.7. Суддя з бойового хортингу повинен бути чесним і неупередженим під час
суддівства змагань, бути прикладом для спортсменів і тренерів, дотримуватись
правил змагань, постійно сприяти вихованню спортсменів, вести боротьбу з
усіма випадками недисциплінованості і грубості, нетактовності, порушенням
Правил змагань, активно сприяти пропаганді бойового хортингу в Україні.
1.8. Дане Положення є загальним для керування суддями змагань з бойового
хортингу в усіх структурах Федерації. Сфера застосування даного Положення
розповсюджується на змагання всіх рівнів, серед усіх вікових груп та вагових
категорій бойового хортингу в усіх розділах системи Федерації, починаючи з
клубних змагань, і закунчуючи Чемпіонатом та Кубком України.



1.9. Дія кваліфікаційної категорії спортивного судді, привласненої в бойовому
хортингу, не розповсюджується на інші види спорту.
1.10. Дія кваліфікаційної категорії спортивного судді, привласненої в інших
видах спорту, не розповсюджується на бойовий хортинг.

Розділ 2. Мета та завдання Колегії

2.1. Суддівська Колегія Федерації засновується для обслуговування змагань з
бойового хортингу всіх рівнів, рангів, категорій та розділів.
2.2. Колегія у відповідності до пунктів даного Положення:
-  надає практичну допомогу спортивним організаціям, регіональним, обласним,
міським та міськрайонним федерація, спортивним клубам і секціям з бойового
хортингу в підготовці та проведенні змагань;
-  узагальнює та залучає в роботу передовий досвід організації, проведення та
суддівства змагань з бойового хортингу;
-  організує роботу по навчанню суддів з бойового хортингу та підвищенню іх
кваліфікації;
-  проводить суддівські навчальні семінари, організує роботу по вивченню та
практичному застосуванню Правил змагань серед тренерів, спортсменів та
інших фахівців з виду спорту.

Розділ 3. Склад та структура Колегії

3.1. До складу Суддівської Колегії України з бойового хортингу можуть
входити судді, які мають бажання брати участь в суддівстві змагань з бойового
хортингу, підтримують і приймають пункти даного Положення, та своєчасно
сплачують членські внески Федерації. До складу Колегії входять судді з
бойового хортингу, які мають міжнародну, національну, першу, другу, третю
категорії та категорію «юний суддя з бойового хортингу».
3.2. Для того, щоб потрапити до складу Колегії, суддя повинен пройти курс
підготовки Національного Суддівського Семінару, виконати необхідні вимоги
тестів та успішно скласти іспит з теорії і практики суддівства змагань з
бойового хортингу.
3.3. Безпосереднє управління діяльністю Колегії здійснюється Суддівським
Комітетом України (надалі - Комітет) на чолі з Головою, склад Комітету
затверджується Президією Національної Федерації Бойового Хортингу
України.
3.4. Структура Суддівської Колегії України з бойового хортингу:
Голова Суддівської Колегії Федерації України призначається Президентом
Національної Федерації Бойового Хортингу України.
і здійснює всю організаційну діяльність Колегії:

- керує роботою Суддівської Колегії Федерації;
- розподіляє обов’язки між членами Колегії по основних напрямках

діяльності;
- призначає голів комітетів суддів в розділах «Рукопашна сутичка»,

«Борцівська сутичка»,  «Форма», «Самозахист»;



- рекомендує кандидатури суддів для проведення фінальних поєдинків на
чемпіонатах та кубках України, всеукраїнських змагань;

- призначає голів обласних, міських та районних суддівських комітетів з
бойового хортингу:

- відповідає перед Президентом та Президією Федерації за якість роботи
суддів на усіх змаганннях, які проводяться на території України;

- вносить пропозиції щодо поліпшення роботи Колегії та організації
суддівства змагань;

- організує і проводить суддівські семінари для всіх категорій суддів,
тренерів, спортсменів, інших фахівців виду спорту;

- надає практичну допомогу спортивним організаціям, дитячо-юнацьким
спортивним школам, учбовим закладам спортивного напрямку України в
підготовці та проведенні змагань з бойового хортингу;

- організує роботу по навчанню суддів та підвищенню їх кваліфікації в
областях, містах, районах України;

- забезпечує кваліфіковану роботу суддів на всіх національних змаганнях;
- організує роботу з навчання і розумінню Правил Федерації, нюансів

суддівства серед тренерів і спортсменів;
- звітує на щорічних звітних загальних зборах Федерації перед Президією

Федерації про проведену роботу Колегії та своєї особистої діяльності за
звітний період;

- в разі своєї відсутності, призначає одного з своїх заступників для
організації роботи Суддівської Колегії України.

За клопотанням Голови Колегії, Президія Федерації затверджує двох
заступників Голови (Першого заступника і заступника Голови) та 27 членів
Правління Колегії.

Перший Заступник Голови Суддівської Колегії Федерації України
(відповідальний за проведення суддівських семінарів та всебічного навчання
суддів бойового хортингу)
Заступник Голови Суддівської Колегії Федерації України (відповідальний за
організаційно-технічну роботу)
Заступники Голови Колегії відповідно до пунктів даного Положення:
- здійснюють безпосередню організаційну роботу, займаються навчанням та
підбором суддівських кадрів, комплектацією регіональних федерацій
необхідними засобами суддівства, суддівської форми, суддівських таблиць,
прапорців, навчальних методичних видань в допомогу суддям бойового
хортингу;
- готують пропозиції по забезпеченню суддівства національних та місцевих
змагань, організації заходів з підготовки суддів (суддівських семінарів,
суддівських нарад, тощо).
Члени Правління Суддівської Колегії (призначаються із складу найбільш
досвідчених суддів, по одному від кожної області України, міст Київа і
Севастополя, Автономної Республіки Крим).
- виконують функції, визначені Головою Колегії;
- здійснюють контроль за якістю роботи суддів;
- надають практичну допомогу в підготовці суддів, беруть безпосередню участь
в вирішенні основних завдань Колегії.



3.5. Кожний член Правління Суддівської Колегії України з бойового хортингу є
головою обласного суддівського комітету, який підпорядковується раді
обласної федерації, президенту обласної федерації, проводить роботу в своєму
регіоні по підвищенню кваліфікації суддів, організує суддівство обласних,
міських та районних змагань з бойового хортингу.
3.6. Суддівська колегія Національної Федерації Бойового Хортингу України має
чотирі  Суддівських Комітетів по розділах змагань з бойового хортингу
розділені на наступні спеціалізації:
3.6.1. Суддівський Комітет розділу «Рукопашна сутичка» займається
питаннями суддівства змагань свого розділу, проводить суддівство поєдинків,
згідно особливостям даної спеціалізації має свою структуру і органи
управління: Голову, заступника Голови, членів Комітету.
3.6.2. Суддівський Комітет розділу «Борцівська сутичка» займається
питаннями суддівства змагань свого розділу, проводить суддівство поєдинків,
згідно особливостям даної спеціалізації, досліджує і вдосконалює принципи та
медодики використання техніки боротьби в бойовому хортингу,  має свою
структуру і органи управління: Голову, заступника Голови, членів Комітету.
3.6.4. Суддівський Комітет розділу «Форма» займається питаннями
суддівства змагань свого розділу, проводить суддівство з форм, досліджує і
вдосконалює принципи та медодики базової техніки бойового хортингу, згідно
особливостям даної спеціалізації має свою структуру і органи управління:
Голову, заступника Голови, членів Комітету.
3.6.5. Суддівський Комітет розділу «Самозахит» займається питаннями
суддівства змагань свого розділу, проводить суддівство показових виступів,
розробляє і вдосконалює практики показових сцен та демонстрацій техніки
розділу, згідно особливостям даної спеціалізації має свою структуру і органи
управління: Голову, заступника Голови, членів Комітету.
3.7. В разі невиконання своїх обов’язків, Колегія може бути розформована
рішенням Президії Федерації.

Розділ 4. Зміст роботи Колегії

4.1. Суддівська Колегія з бойового хортингу:
- здійснює контроль підготовки місць змагань у відповідності до вимог
Міжнародних Правил бойового хортингу;
- забезпечує організаційний комітет змагань необхідною кількістю
кваліфікованих суддів, членів Колегії;
- заслуховує звіти Головних суддів національних, обласних, міських, районних
та клубних змагань про підсумки проведення та аналіз загального рівня
суддівства;
- здійснює підготовку і підвищення кваліфікації суддівських кадрів шляхом
організації семінарів, суддівських нарад, консультацій, атестацій суддів;
- проводить іспити та екзаменаційні тести на знання Правил змагань з бойового
хортингу, суддівских термінів та спеціальних суддівських знань;
- оцінює організаційну діяльність, практичне суддівство окремих суддів, їх
дисципліну;



- організує заходи обміну досвіду роботи обласних суддівських комітетів та
провідних суддів з різних міст країни, заходи по підвищенню культури
проведення змагань, пропаганди бойового хортингу та взаємовідносин з
глядачами та вболівальниками змагань;
- здійснює нагляд та інспектування підготовки і проведення змагань, призначає
спостерігачів змагань;
- розглядає подання щодо присвоєння суддівських категорій, веде особистий
облік роботи кожного судді;
- розглядає матеріали щодо зняття суддівської категорії з некваліфікованого
судді, який не виконує суддівських зобов’язань, або за недицилінованість;
- здійснює підготовку суддів-початківців для вступу і складання іспитів на
право бути членом Суддівської Колегії України;
- готує пропозиції щодо випуску обладнання та атрибутики для проведення
змагань, суддівської форми;
- розглядає подання та клопотання про заохочення та покарання членів Колегії;
- проводить конкурс для визначення двох кращих суддів на кожному
національному змаганні, трьох кращих суддів Федерації за підсумками
спортивного календарного року.
4.2. Суддівська Колегія у випадку невиконання своїх зобов’язань може бути
достроково звільнена рішенням Президії Національної Федерації Бойового
Хортингу України.
4.3. Суддівська Колегія оцінює загальну роботу кожного судді впродовж
звітного періоду, його професійні навички та спортивну дисципліну і
класифікує їх за наступними трьома рівнями:
Робота судді високого (першого) рівня: обслуговування і суддівство змагань
практично без помилок та зауважень, відсутність порушень суддівської
дисципліни.
Робота судді середнього (другого) рівня: обслуговування і суддівство змагань
із зауваженнями та помилками незначного характеру, які не впливають на
правильність винесення рішення щодо визначення переможця поєдинку,
бажання навчатися та вдосконалювати свій професійний рівень, правильне
реагування на зауваження, незначні порушення дисципліни виражені в
особистій неорганізованості.
Робота судді низького (третього) рівня: обслуговування і суддівство змагань
з істотною кількістю зауважень і помилок, які впливають на визначення
переможця в двобої, наявність вагомих порушень дисципліни, виявлення
небажання прислуховуватися до зауважень та виконувати загальноприйняті
норми поведінки суддів під час змагань.
4.4. Суддівська Колегія проводить кваліфікаційну оцінку суддів по трьом
рівням на усіх без виключення змаганнях з хортингу, які проводяться в Україні
на основі письмового звіту головного судді змагань чи голови оргкомітету
спортивного заходу. Роботу головних суддів та голів оргкомітетів оцінює
безпосередньо Суддівська колегія у співпраці з керівництвом профільного
комітету.
4.5. Судді, які отримали оцінку високого (першого) рівня на календарних
змаганнях України з хортингу мають право обслуговувати наступні
національні, регіональні та місцеві змагання, проводити суддівство фінальних



поєдинків в якості Арбітра Хорту, Рефері та Кутового судді, надавати порадні
листи та клопотання щодо організації змагань з виду спорту на місцях.
4.6. Судді, які отримали оцінку середнього (другого) рівня на календарних
змаганнях України з хортингу не отримують права обслуговувати в якості
Арбітра або Рефері наступні національні, регіональні та місцеві змагання,
проводити суддівство фінальних поєдинків в якості Арбітра Хорту, Рефері,
надавати порадні листи та клопотання щодо організації змагань з виду спорту
на місцях. Вони зберігають за собою право працювати в суддівських бригадах
тільки в якості Кутового судді, судді при учасниках.
4.7. Судді, які отримали оцінку низького (третього)  рівня на календарних
змаганнях України з хортингу не допускаються до суддівства наступних
національних, регіональних змагань і понижуються в кваліфікації на одну
категорію або дискваліфікуються строком на один рік з моменту отримання
оцінки роботи третього рівня. Таким суддям дозволяється брати участь в
суддівстві міських, районних та клубних змагань, підвищуючи свій суддівський
рівень та виправляючи помилки суддівства.

Розділ 5. Атестація суддів з хортингу

5.1. Атестація суддів з бойового хортингу проходить 1 раз на рік для надання
суддівської ліцензії на поточний рік. Головними заходами, які є кваліфікованим
для видання суддівської ліцензії, є Національній суддівський семінар, семінари,
що проводяться за один день до початку Чемпіонату України з хортингу серед
дорослих чи Кубку України.
5.2. Суддя, який не пройшов атестацію в поточному році, не допускається до
суддівства на Чемпіонатах України та наступних офіційних змаганнях
календарного спортивного року.
5.3. При необхідності атестація суддів може проводитись частіше ніж 1 раз на
рік перед офіційними змаганнями з бойового  хортингу за рішенням Президії
Національної Федерації Бойового Хортингу України.
5.4. Для проходження суддівської атестації необхідно пройти базовий
суддівський семінар на якому судді знайомляться з правилами та принципами
суддівства, які містять питання:
- основні критерії суддівства дитячих та юнацьких змагань;
- принципи суддівства змагань в розділах «Рукопашна сутичка»,  «Борцівська
сутичка», «Форма», «Самозахист»;
- розглядають критерії суддівських оцінок;
- вивчають традиції та зміст суддівського етикету;
- вивчають суддівську документацію;
- знайомляться з особливостями жестикуляції та сигналізації;
- вивчають принцип підрахунку результативних атак Арбітром хорту;
- принципи суддівства міжнародних змагнь;
- ознайомлюються із змінами та доповненями в Положеннях та Правилах
Міжнародної Федерації Бойового Хортингу «World Combat Horting Federation»,
регламентуючими документами Національної Федерації Бойового Хортингу
України.
5.5. Після базового семінару суддя здає атестаційний іспит, під час якого



визначається його рівень практичної та теоретичної підготовки в кожному
розділі змагань, в якому він претендує на суддівство.
5.6. Після атестації проходить засідання атестаційної комісії на якій
підтверджується, підвищується або понижується суддівська категорія за
наступними критеріями:
- відповідність своєму статусу впродовж року;
- рівень підготовлених спортсменів, їх присутність у збірних командах;
- виконання етичних норм поведінки;
- участь в тренерських та суддівських семінарах;
- участь в якості судді на змаганнях;
- кількість проведених навчально-тренувальних семінарів з бойового хортингу;
- кількість організованих і проведених змагань в якості головного судді;
- участь зі своїми вихованцями в міжнародних змаганнях в Україні та за
кордоном;
- активна інструкторська та суддівська позиція, бажання працювати в питаннях
розвитку та попуряризації бойового хортингу в Україні та за кордоном.
5.7. Суддівська категорія підвищується на 1 рівень на кожній атестації. В
окремих випадках, враховуючи особливі здобутки суддів, категорія може
підвищуватись на 2 рівня. Категорія понижується на 1 рівень, якщо суддя
національної або першої категорії протягом сезону не мав достатньої
суддівської практики: провів суддівство менше, ніж 5 змагань на рік; судді
нижчих категорій (другої та третьої) - менше, ніж 3 змагання на рік- та провів
суддівство менше ніж 25 виступів за змагання, або взагалі не був присутній на
спортивних заходах, які проводила Федерація.
5.8. Протокол результатів атестаційної комісії затверджує Президія
Національної Федерації Бойового Хортингу України, офіційно публікує у своїх
виданнях, та за підсумками семінару видає відповідні кваліфікаційні суддівські
документи особам, які успішно склали іспити.

Розділ 6. Класифікація суддів з бойового хортингу

6.1. В Національній Федерації Бойового Хортингу України встановлюються
наступні суддівські категорії:
6.1.1. Юний суддя з бойового хортингу;
6.1.2. Суддя з бойового хортингу ІІІ категорії;
6.1.3. Суддя з бойового  хортингу ІІ категорії;
6.1.4. Суддя з бойового хортингу І категорії;
6.1.5. Суддя з бойового  хортингу національної категорії;
6.1.6. Рефері з бойового хортингу національної категорії;
6.1.7. Суддя з бойового хортингу міжнародної категорії;
6.1.8. Рефері з бойового  хортингу міжнародної категорії.

Розділ 7. Застосування кваліфікаційних суддівських категорій та органи,
які їх присвоюють

7.1. Суддя, який має кваліфікацію «Юний суддя з бойового хортингу», має
право обслуговувати наступні змагання з бойового хортингу, при умові, що в



них приймають участь спортсмени з 1 по 6 учнівський ранк – спортивний
рівень, які мають перший юнацький - третій дорослий спортивний розряд:
- всеукраїнські дитячі змагання новачків;
- чемпіонат області серед юнаків;
- рейтингові обласні турніри серед юнаків;
- клубні та міжклубні змагання обласного та міського рівня серед юнаків;
- першості навчальних закладів, шкіл, ДЮСШ, ДЮСШОР серед юнаків;
- клубні та міжклубні турніри муніципальних освітних закладів серед юнаків.
Кваліфікацію «юний суддя з  бойового хортингу» присвоює Рада клубу,
районної, міської федерації хортингу.
7.2. Суддя, який має кваліфікацію «Суддя з бойового  хортингу ІІІ категорії»,
має право обслуговувати наступні змагання з бойового хортингу, при умові, що
в них приймають участь спортсмени з 1 по 9
ранк – спортивний рівень, які мають перший юнацький – другий дорослий
спортивний розряд:

- всеукраїнські відкриті змагання серед юнаків, кадетів;
- міжнародні турніри серед юнаків, кадетів, крім офіційних чемпіонатів,

кубків, відкритих всесвітніх турнірів;
- міжобласні і міжрегіональні турніри серед юнаків, кадетів, юніорів;
- чемпіонати області серед юнаків кадетів, юніорів;
- рейтингові обласні турніри серед юнаків та юніорів;
- клубні та міжклубні обласні турніри серед юнаків, кадетів та юніорів;
- першості навчальних закладів, шкіл, ДЮСШ, ДЮСШОР серед юнаків,

кадетів, та юніорів;
- клубні та міжклубні турніри муніципальних освітних закладів серед

юнаків, кадетів  та юніорів.
Кваліфікацію «Суддя з бойового хортингу ІІІ категорії» присвоює Правління
Суддівської Колегії України за поданням претендента на категорію.
7.3. Суддя, який має кваліфікацію «Суддя з бойового  хортингу ІІ категорії»,
має право обслуговувати наступні змагання з бойового хортингу, при умові, що
в них приймають участь спортсмени з 1 учнівського по 3 інструкторський ранк
– спортивний рівень, які мають перший юнацький – перший дорослий
спортивний розряд:

- всеукраїнські відкриті змагання серед юнаків та юніорів;
- міжнародні турніри серед юнаків, кадетів та юніорів, крім офіційних

чемпіонатів, кубків, відкритих всесвітніх турнірів;
- міжобласні і міжрегіональні турніри серед юнаків кадетів та юніорів;
- чемпіонати області серед юнаків, кадетів, юніорів та молоді;
- рейтингові обласні турніри серед юнаків, юніорів та молоді;
- клубні та міжклубні обласні турніри серед юнаків, юніорів та молоді;
- першості навчальних закладів, школ, ДЮСШ, ДЮСШОР серед юнаків,

юніорів та молоді;
- клубні та міжклубні турніри муніципальних освітних закладів серед

юнаків, юніорів та молоді.
Кваліфікацію «Суддя з бойового  хортингу ІІ категорії» присвоює Правління
Суддівської Колегії України за поданням претендента на категорію.



7.4. Суддя, який має кваліфікацію «Суддя з бойового хортингу І категорії», має
право обслуговувати наступні змагання з бойового хортингу, при умові, що в
них приймають участь спортсмени з кваліфікацією будь-який ранк –
спортивний рівень, які мають перший юнацький розряд – почесне спортивне
звання «Кандидат в майстри спорту України»:

- чемпіонати України серед юнаків, кадетів та юніорів за рішенням
Президії Федерації;

- командні Чемпіонати України серед юнаків, кадетів та юніорів за
рішенням Президії Федерації;

- всеукраїнські відкриті змагання категорії А будь-якої вікової групи;
- міжнародні турніри серед юнаків, юніорів та молоді, крім офіційних

чемпіонатів, кубків, відкритих всесвітніх турнірів;
- міжобласні і міжрегіональні турніри серед юнаків, юніорів та молоді;
- чемпіонати області серед юнаків, юніорів, молоді, дорослих та ветеранів

обох вікових груп;
- рейтингові обласні турніри серед юнаків, юніорів, молоді, дорослих та

ветеранів обох вікових груп;
- клубні та міжклубні обласні турніри серед юнаків, юніорів, молоді,

дорослих та ветеранів обох вікових груп;
- першості навчальних закладів, шкіл, ДЮСШ, ДЮСШОР серед юнаків,

юніорів, молоді, дорослих та ветеранів обох вікових груп;
- клубні та міжклубні турніри муніципальних освітних закладів серед

юнаків, юніорів, молоді, дорослих та ветеранів обох вікових груп.
Кваліфікацію «Суддя з бойового хортингу І категорії» присвоює Правління
Суддівської Колегії України за поданням претендента на категорію.
7.5. Суддя, який має кваліфікацію «Суддя з бойового хортингу національної
категорії», має право в якості Кутового судді, Заступника Арбітру хорту
обслуговувати національні змагання з бойового хортингу любого рангу, рівня,
категорій і розділів змагань, любої вікової групи та проводити суддівство
поєдинків любого класу майстерності спортсменів від спортсменів-розрядників
до майстрів спорту України міжнародного класу. Суддя національної категорії
має право брати участь в суддівстві змагань, засновниками яких є, як сама
Національна Федерація бойового Хортингу України, так і її структурні
підрозділи – обласні федерації, а також по її дорученню окремі спортивні клуби
бойового хортингу, любі міжнародні змагання, крім офіційних чемпіонатів
Європи та Світу, кубків Європи та Світу, відкритих всесвітніх турнірів.
Кваліфікацію «Суддя з бойового хортингу національної категорії» присвоює
Правління Суддівської Колегії України за поданням претендента на категорію.
7.6. Суддя з бойового хортингу, який має кваліфікацію «Рефері національної
категорії», має право в якості Рефері на хорті, Арбітру хорту обслуговувати
національні змагання з бойового хортингу любого рангу, рівня, категорій і
розділів змагань, любої возрасної групи та проводити суддівство поєдинків
любого класу майстерності спортсменів від спортсменів-розрядників до
майстрів спорту України міжнародного класу. Суддя національної категорії має
право брати участь в суддівстві змагань в якості Рефері, Арбітру хорту,
засновниками яких є, як сама Національна Федерація Бойового Хортингу
України, так і її структурні підрозділи – обласні федерації, а також по її



дорученню окремі спортивні клуби хортингу, любі міжнародні змагання, крім
офіційних чемпіонатів Європи та Світу, кубків Європи та Світу, відкритих
всесвітніх турнірів.
Кваліфікацію «Рефері національної категорії» присвоює Правління Суддівської
Колегії України за поданням претендента на категорію.
7.7. Суддя, який має кваліфікацію «Суддя з бойового хортингу міжнародної
категорії», «Рефері міжнародної категорії» має право обслуговувати офіційні
Чемпіонати, Кубки Європи і Світу, відкриті міжнародні турніри всесвітнього
рейтингу Міжнародної Федерації Бойового Хортингу «World Combat Horting
Federation».
Кваліфікацію «Суддя з хортингу міжнародної категорії», «Рефері міжнародної
категорії»  присвоює Міжнародний Суддівський Комітет Міжнародної
Федерації Хортингу «World Combat Horting Federation» за поданням Президії
Національної Федерації Бойового Хортингу України при успішному
проходженні міжнародних суддівських іспитів на Міжнародних суддівських
семінарах.
Для участі в Міжнародних суддівських семінарах на присвоєння категорії
«Суддя міжнародної категорії», «Рефері міжнародної категорії», Президія
Національної Федерації Бойового Хортингу України повинна рекомендувати
фахівців тільки із числа спортивних суддів нацональної категорії.

Розділ 8. Порядок оформлення кваліфікаційних документів

8.1. Особи, кандидатури яких подані на присвоєння суддівських категорій,
розглядаються відповідними колегіями суддів з бойового  хортингу.
Присвоєння суддівських категорій оформлюється відповідними наказами.
8.2. Для оформлення суддівських категорій: «Юний суддя з  бойового
хортингу» подаються наступні документи:
- заява претендента встановленого зразка;
- оформлена картка обліку спортивної суддівської діяльності;
- 2 фотокартки розміром 3 х 4см;
- копія свідоцтва про народження (для присвоєння кваліфікаційної категорії
юного спортивного судді);
- рішення Ради обласної федерації бойового хортингу;
8.3. Для оформлення суддівських категорій: «Суддя з бойового  хортингу ІІІ
категорії», «Суддя  з бойового хортингу ІІ категорії», «Суддя з бойового
хортингу І категорії», «Суддя з бойового хортингу національної категорії»,
«Рефері з бойового хортингу національної категорії»  подаються наступні
документи:
- заява претендента встановленого зразка;
- оформлена картка обліку спортивної суддівської діяльності;
- 2 фотокартки розміром 3 х 4см;
- ксерокопія паспорта (сторінка з прізвищем, ім’ям та по-батькові);
- рішення Правління Суддівської Колегії України.



Розділ 9. Умови присвоєння суддівських категорій з бойового хортингу

9.1. Суддівські категорії «Юний суддя з  бойового хортингу», «Суддя з
бойового хортингу ІІІ категорії», «Суддя з бойового хортингу ІІ категорії»,
«Суддя з бойового хортингу І категорії» присвоюються Колегією за умов
виконання наступних вимог:
9.1.1. Суддівська категорія «Юний суддя з бойового хортингу» надається
особам у віці від 14 років, які
прослухали суддівський семінар і мають досвід суддівства не менш одного року
в п'яти змаганнях.
9.1.2. Суддівська категорія «Суддя з бойового хортингу ІІІ категорії» –
надається Правлінням Суддівської колегії Національної Федерації Бойового
Хортингу України за клопотанням профільного комітету особам у віці 16 років
і більше, які мають досвід суддівства не менш півтора роки і приймали участь у
суддівстві 7-и змагань: на першості клубу, району або міста, приймали участь у
суддівському семінарі за правилами змагань і успішно склали іспит
кваліфікаційній комісії в питаннях знання Правил змагань, втому числі
приймали участь в 3-х змаганнях у складі суддівської бригади, вкомплектованої
з суддів інших клубів, федерацій, організацій бойового хортингу.
Категорія привласнюється при наявності категорії "Юний суддя з бойового
хортингу".
 Претендент повинен мати практику роботи судді при спортсменах, кутового
судді, заступника арбітра.
9.1.3. Суддівська категорія «Суддя з бойового хортингу ІІ категорії» –
надається Правлінням Суддівської колегії Національної Федерації Бойового
Хортингу України за клопотанням профільного комітету особам у віці 16 років
і більше, які мають стаж суддівства не менш двох років після присвоєння
кваліфікації «Суддя з бойового хортингу ІІІ категорії», приймали участь у
суддівстві 7 (семи) змагань: районних, міських, спортивних клубів, приймали
участь у суддівському семінарі за правилами змагань і успішно склали іспит
кваліфікаційній комісії в питаннях знання Правил змагань, а також приймали
участь в 3-х змаганнях в складі суддівської бригади, вкомплектованої з суддів
інших клубів, федерацій, організацій бойового хортингу, приймали участь в
організації і проведенні суддівського семінару для отримання кваліфікації
«Юний суддя з бойового хортингу», «Суддя з бойового хортингу ІІІ категорії».
Претендент повинен мати практику роботи судді при спортсменах, кутового
судді, рефері, заступника арбітра, помічника (заступника) головного судді або
помічника секретаря змагань.
9.1.4. Суддівська категорія «Суддя з бойового хортингу І категорії»
присвоюється Правлінням Суддівської колегії Національної Федерації
Бойового Хортингу України за клопотанням профільного комітету особам, які
мають категорію «Суддя з бойового хортингу ІІ категорії» і стаж суддівства не
менше 2-х років після присвоєння кваліфікації «Суддя з бойового хортингу ІІ
категорії», стаж суддівства не менше 7-ми змагань міського, районного,
обласного і 5-ти змагань національного рівня в складі суддівської бригади,
вкомплектованої з суддів інших клубів, федерацій, організацій хортингу. Мати
досвід роботи в якості Головного судді або заступника Головного судді та



Головного Секретаря змагань. Обов’язкова участь не менше, ніж у трьох
семінарах з підготовки «Суддів з бойового хортингу ІІІ категорії» та «Суддів з
бойового хортингу ІІ категорії», які проводяться за 40-годинною програмою:
особисто провести в загальній складності не менше 8 годин занять програми
семінару.
Претендент повинен мати практику роботи помічником (заступником)
головного судді, головним суддею або секретарем змагання, уміти правильно
оформляти суддівську звітність.
9.2. Суддівські категорії «Суддя з бойового хортингу національної категорії»,
«Рефері з бойового  хортингу національної категорії» присвоюються
Правлінням Суддівської колегії Національної Федерації Бойового Хортингу
України за клопотанням профільного комітету. Дані суддівські категорії
можуть бути присвоєні суддям, які мають І категорію і стаж суддівства не
менше 4-х (чотирьох) років після її присвоєння, а також тим діючим суддям, які
вже мають звання «Суддя з бойового хортингу національної категорії», «Рефері
з бойового хортингу національної категорії», які мають практику суддівства за
звітний період не менше 28-ми змагань, із них- 14-ти календарних змагань
Національної Федерації Бойового Хортингу України. Мати досвід роботи за цей
період в якості Головного судді у двох змаганнях, заступника Головного судді у
двох змаганнях, Головного секретаря у двох змаганнях. Для отримання даної
кваліфікації необхідно взяти участь у 3-х семінарах з підготовки «Суддів з
бойового хортингу І категорії», які проводяться за 40-годинною програмою.
Особисто провести не менше 12 годин занять, брати участь у семінарі і скласти
кваліфікаційний іспит Суддівської Колегії України.
Претендент повинен мати практику роботи на всіх рівнях суддівства: судді при
спортсменах, кутового судді, рефері, заступника арбітра, арбітра хорту,
заступника головного судді, секретаря змагання, головного судді змагання в
збірній суддівській бригаді, уміти надавати консультації з оформлення
суддівської документації.
9.2.1. Особа, яка призначається Головним суддею на національному змаганні
повинна мати суддівську кваліфікацію - «Суддя з бойового хортингу
національної категорії», «Рефері з  бойового хортингу національної категорії».
9.2.2. Суддя з бойового хортингу національної категорії, Рефері з бойового
хортингу національної категорії, Суддя з бойового хортингу І категорії, Суддя з
бойового  хортингу ІІ категорії, який не з’явився на Національний суддівський
семінар без поважної причини, допускається до суддівства спортивних змагань
Національної Федерації Бойового Хортингу України на одну категорію нижче,
строком до проведення наступного Національного суддівського семінару, з
обов’язковим відвіданням і проходженням тестів даним суддею.

Розділ 10. Права та обов’язки суддів з бойового хортингу

10.1. Спортивний суддя з бойового хортингу має право:
-  у відповідності до своєї кваліфікації приймати участь у суддівстві змагань з
бойового хортингу, семінарах по підвищенню суддівської кваліфікації;
-  при суддівстві змагань використовувати всі необхідні суддівські атрибути,
обумовлені у Правилах змагань Міжнародної Федерації Бойового Хортингу;



-  проводити семінари та інструктажі за дорученням відповідних колегій суддів;
-  вимагати від організатора змагання, Головного судді, Президії Федерації,
Ради обласної спортивної федерації захисту своєї честі і гідності;
-  вимагати через Головного суддю припинення змагань для усунення
виявлених порушень правил поведінки;
-  отримувати грошові виплати та інші заохочення за виконання суддівської
діяльності, в залежності від суддівської категорії і посади на змаганнях;
-  подавати клопотання про підвищення суддівської категорії у відповідності з
Кваліфікаційними вимогами, якщо виконав для цього всі умови;
-  подавати апеляцію через Дисциплінарну Комісію до Предидії Федерації, Ради
обласної федерації на рішення Головного судді і чи організатора змагань у
відношенні до його особисто або спортсмена, яке він вважає неправочинним;
-  вимагати відшкодування витрат, пов’язаних з відрядженням до місця
проведення змагань;
-  бути звільненим від основної роботи на період участі в суддівстві змагань на
підставі офіційного запрошення організацій або відповідних федерацій
бойового хортингу;
-  клопотати про зняття покарань, відновлення втраченої суддівської категорії;
-  клопотати про видання дублікату посвідчення судді з бойового хортингу;
-  звертатися з листом до Суддівської Колегії Федерації, Президії Національної
Федерації Бойового Хортингу України, інші громадські та спортивні організації
в разі незаконних дій з боку інших осіб і організацій по відношенню до нього.

10.2. Спортивний суддя з бойового хортингу зобов’язаний:
-  чесно, об’єктивно і неупереджено оцінювати виступи спортсменів, без
врахування минулих досягнень, наявності звань, зайнятих раніше місць і
рейтингів бійців, здійснювати суддівство кваліфіковано і професійно,
виключаючи помилки, які можуть привести до несправедливої оцінки виступів
і спотворення результатів змагань, своєчасно і справедливо вирішувати всі
питання, які виникли в ході змагання;
-  досконало знати Правила Національної Федерації Бойового Хортингу
України, суворо і об’єктивно застосовувати їх у процесі суддівства, сприяти
проведенню змагань на високому організаційному рівні;
-  постійно дбати про підвищення своєї суддівської кваліфікації, рівня
підготовленості, передавати свої знання і досвід молодшим суддям, брати
активну участь в роботі колегії суддів і пропаганді спорту, в роботі семінарів з
підготовки і підвищення кваліфікації суддів;
-  проводити семінари і інструктажі за дорученням відповідних суддівських
комісій;
-  знаходячись на хорті в якості Рефері або Кутового судді під час суддівства, не
вступати в розмови із глядачами, спортсменами, іншими спортивними суддями,
емоційно не реагувати на виступ учасника або на роботу інших спортивних
суддів, приматися коректно і стримано, не залишати місце суддівства і не
припиняти суддівство без дозволу Головного судді;
-  виконувати спортивні суддівські обов’язки в заздалегідь підготовленій,
охайній спортивній формі, встановленій Правилами змагань;



-  виховувати в роботі толерантність, дисциплінованість, дотримання Правил
змагань учасниками, тренерами і представниками, бути коректним, ввічливим і
доброзичливим по відношенню до всіх учасників і глядачів змагань;
-  до початку змагання, в перервах і по його закінченню не вступати в
обговорення з тренерами, учасниками, іншими спортивними суддями з
бойового хортингу, організатором, офіційними особами Національної
Федерації Бойового Хортингу України і глядачами оцінок виступів учасників і
не намагатися з’ясувати думку вказаних осіб про виступ спортсменів, в
перервах знаходитися тільки в кімнаті спортивних суддів;
-  бути прикладом дисциплінованості і організованості в ході проведення
змагань, неупереджено та справедливо вирішувати спірні питання,
непередбачені Правилами, сумлінно ставитись до своїх обов’язків;
-  не порушувати дане Положення, Кодекс і етичні норми поведінки
спортивного судді з бойового хортингу, інші Положення та нормативні акти
Національної Федерації Бойового Хортингу України, а також постанови
Президії Федерації, які відносяться до питань проведення змагань;
-  рішуче протистояти і боротися з проявами грубості, неповаги,
недисциплінованості, порушеннями Правил змагань з боку учасників, тренерів,
представників команд, неправильною поведінкою глядачів;
-  виховувати спортсменів в дусі вимог моралі і спортивної етики;
-  відмовитися від суддівства в разі участі в змаганні найближчих родичів або
членів сім’ї, заявити Головному судді до початку змагання про факт реєстрації
такого члена родини в розділ змагання з бойового хортингу, на який суддя був
призначений обслуговувати змагання;
-  заздалегідь являтися до місця проведення змагання, маючи при собі
посвідчення спортивного судді і відповідну суддівську форму;
-  не входити в будь-яку іншу суддівську колегію, крім Суддівської Колегії
Національної Федерації Бойового Хортингу України ;
-  в перервах між двобоями, колами змагань, інформувати Головного суддю про
виявлені порушення Правил проведення змагань або інших Положень,
вимагати від нього і чи організатора змагань їх усунення;
-  відмовитися від суддівства розділів змагань бойового хортингу, які не
відповідають його категорії;
-  підписати протокол змагання;
10.3. В разі порушення спортивним суддею будь-якої з вимог пункту 10.2.
даного Положення, Президія  Національної Федерації Бойового Хортингу
України або Рада обласної федерації може застосувати до нього наступні
форми покарання:
а) попередження;
б) тимчасове усунення від суддівства змагань в Україні і чи за кордоном;
в) тимчасове припинення дії суддівської категорії, пониження категорії;
г) виведення із членів Суддівської Колегії Національної Федерації Бойового
Хортингу України.



Розділ 11. Порядок і критерії формування суддівських бригад в
Національної Федерації Бойового Хортингу України

11.1. Суддівські бригади чемпіонатів та кубків України формує і затверджує
виключно Президія Національної Федерації Бойового Хортингу України на
підставі рекомендацій, розроблюваних Правлінням Суддівської Колегії,
координаторами Суддівських Комітетів з розділів змагань бойового хортингу,
на основі наступних принцитів:
11.1.1. В склад однієї суддівської бригади в розділі «Рукопашна сутичка» на
чемпіонаті або кубку України можуть входити 5 чоловік, із яких 4 судді (Арбітр
хорту, заступник Арбітра хорту, Рефері і один Кутовий суддя) – судді
національної або міжнародної категорії і один Кутовий суддя – суддя першої
категорії. В цьому випадку даний Кутовий суддя може здавати практичний
іспит на підвищення суддівської кваліфікації до національної категорії.
11.1.2. За рішенням Президії Національної Федерації Бойового Хортингу
України в одну суддівську бригаду на чемпіонаті чи кубку України можуть
бути включені не більше одного спортивного судді міжнародної категорії із
зарубіжної федерації – члена Міжнародної Федерації БойовогоХортингу.
11.1.3. Одна область (Київ, Севастополь, АР Крим), на території якої
проводиться чемпіонат або кубок України, може бути представлений в
суддівській бригаді двома спортивними суддями, кожна інша область – одним
спортивним суддею.
11.1.4. Суддівство фінальних поєдинків змагань національного рівня
проводиться суддівською бригадою, вкомплектованою по одному судді з
кожної області. Два судді з однієї області не можуть обслуговувати фінальну
частину змагань ні в якому розділі змагань з бойового хортингу.
11.1.5. Забороняється включати в одну суддівську бригаду двох чи більше
спортивних суддів одного спортивного клубу бойового хортингу.
11.1.6. Забороняється включати в суддівську бригаду спортивного суддю, або
призначати Арбітром хорту, якщо в даному розділі змагання бере участь хоча б
один член його родини (син, донька, внук, внучка, батько, мати), по лінії
подружжя (обоє подружжя, в тому числі якщо вони знаходяться в
громадянському шлюбі), а також по лінії брата або сестри (старші і молодші
брати, сестри, племінники).
11.1.7. Забороняється включати в одну суддівську бригаду спортивних суддів,
які мають близькі або дальні родинні відносини: чоловік – жінка, в тому числі
якщо вони знаходяться в громадянському шлюбі, один з батьків – син/ донька,
брат – брат, сестра – брат, сестра – сестра, також у відношенні до двоюрідних
братів, сестер, дядей, тьоть, племінників, племінниць, дідусей, бабусь, внуків,
внучок, братів чи сестер чоловіка або жінки і т.п.
11.1.8. Запрошення в суддівську бригаду спортивних суддів, які не є членами
Національної Федерації Бойового Хортингу України, можливо на підставі
спеціального рішення Президії Федерації.
11.2. Президія Федерація має право в окремих випадках включати в бригаду
фахівців за своїм поглядом, до суддівства чемпіонатів серед молодших,
старших юнаків можуть допускатися судді, які мають першу суддівську
категорію.



11.3. На змаганнях з бойового хортингу суддівські бригади можуть мінятися
між собою після кожного кола змагання в розділі «Рукопашна сутичка»,
«Борцівська сутичка», але в розділах «Форма» і «Самозахит» бригада
спортивних суддів повинна судити змагання повністю від першого кола до
фінальних виступів, включаючи фінали.
11.4. У випадку захворювання спортивного судді – члена вкомплектованої
бригади, порушення членом суддівської бригади норм громадської поведінки,
пунктів даного Положення, Кодексу норм поведінки спортивного судді
Федерації, а також в інших виключних випадках, даний член суддівської
бригади може бути замінений рішенням Головного судді змагання на запасного
суддю, або іншого фахівця після консультації з членами Президії Національної
Федерації Бойового Хортингу України.
11.5. Рада обласної федерації, члена Національної Федерації Бойового
Хортингу України має право розробити власні критерії формування
суддівських бригад для обслуговування змагань з хортингу, які вона
організовує. Дані критерії не повинні суперечити вимогам Положення про
Суддівську Колегію Національної Федерації Бойового Хортингу України,
вказаним в пункті 11.
11.6. Суддівські бригади чемпіонатів, кубків областей формує Координаційна
нарада суддів та представників під час мандатної комісії, представляє їх у
Виконком обласної федерації хортингу для затвердження, узгоджує такі дії з
Суддівської Колегією Національної Федерації Бойового Хортингу України .
11.7. Пропозиції по складу суддівських бригад міжнародних турнірів категорії
А, відкритих всесвітніх турнірів, які проводить Міжнародна Федерація
Бойового Хортингу (WСHF), розробляє у відповідності з принципами розділу
11 даного Положення, організатор змагання, який після їх узгодження з
Президією Національної Федерації Бойового Хортингу України, може
представити Міжнародному Суддівському Комітету Хортингу.

Розділ 12. Права та обов’язки Головного судді змагання
перед Суддівської Колегією Національної Федерації Бойового Хортингу
України

12.1.   Очолює суддівську колегію та керує проведенням змагань Головний
суддя змагань. У разі створення Оргкомітету змагань, Головний суддя за
посадою є одночасно заступником голови Оргкомітету. Головний суддя
призначається організацією, що проводить змагання, а для всеукраїнських
змагань з бойового хортингу - Національної Федерації Бойового Хортингу
України.
12.2. Головний суддя несе відповідальність за проведення змагань у суворій
відповідності з даними Правилами, Положенням про змагання, керує роботою
суддівської колегії, звітує перед організацією, яка проводить змагання, і
відповідає перед Національної Федерації Бойового Хортингу України або
Обласною Федерацією Бойового Хортингу (у залежності від статусу змагань).



12.3. Головний суддя зобов'язаний:

· перевіряти стан і готовність місця змагань до початку проведення двобоїв,
інвентарю й устаткування, приміщень для суддів і учасників, документації,
яка ведеться на змаганні;

· заздалегідь з’явитися на місце проведення змагань і разом з організатором
перевірити готовність всіх служб до проведення заходу і внести необхідні
корективи щодо поліпшення роботи;

· отримати у організатора змагання і вивчити сценарій відкриття, проведення
та закриття заходу з хронометражем кіл змагань, перерв, включенням
показових виступів, офіційних промов, тощо;

· призначати суддів і посадових осіб для проведення зважування учасників,
жеребкування і формувати суддівські бригади;

· разом з організатором оглянути кімнату спортивних суддів, переконатися, що
рішення Президії Національної Федерації Бойового Хортингу України у
відношенні алкогольних напоїв буде виконуватися, що для почесних гостей
та інших запрошених виділене окреме приміщення. До початку першого кола
змагання провести інструктивну нараду із спортивними суддями і
забезпечити заповнення ними Свідоцтва про знання «Кодексу етичних норм
поведінки спортивних суддів Національної Федерації Бойового Хортингу
України » та даного Положення;

· не допускати до змагань учасників, суддів, представників команд, які не
підготовлені і не відповідають вимогам даних Правил і Положенню про
змагання;

· разом з організатором перевірити наявність і готовність медичного персоналу
в залі для надання допомоги спортсменам;

· затверджувати дискваліфікацію учасників;
· перед самим початком змагання або в ході першого тура оглянути всіх

учасників, переконатися, що змагальні костюми відповідають Правилам
Міжнародної Федерації Бойового Хортингу (WСHF), реклама спонсорів на
костюмах відповідає нормам Міжнародної Федерації Бойового Хортингу
(WСHF), в разі виявлення порушень вимаганти від представника команди,
яку представляє даний учасник, привести костюм в належний вид у
відповідності з Правилами;

· в ході всього змагання контролювати, що інформація про послідовність
виступів бійців, протоколи поєдинків, результати попереднього кола для
учасників вивішуються своєчасно і в доступному місці;

· знімати зі змагань суддів, що допустили грубі помилки при суддівстві;
· проводити засідання і наради суддівської колегії у всіх випадках, коли це

буде потрібно (до початку, по ходу змагань і після їхнього закінчення);
· проводити наради з медперсоналом, що обслуговує змагання;
· при одержанні протесту приймати обґрунтоване рішення відповідно до даних

Правил і Положення про змагання;
· разом з організатором змагання забезпечити присічення неетичної поведінки

на змаганнях спортсменів, тренерів, глядачів, спортивних суддів, самому
чітко виконувати етичні норми громадської поведінки;



· відповідно до представлення інспекторської групи змагань і особистих
спостережень, давати оцінку діям кожного члена суддівської колегії;

· мати безпосередній постіний зв'язок з арбітром двобою, який підписує
остаточний протокол рішення суддівської бригади щодо об'явлення перемоги
чи поразки в певному двобої;

· приймати остаточне рішення у випадках, не обговорених даними Правилами
і Положенням про змагання, а також при виникненні суперечливих ситуацій;

· не пізніше ніж через 3 дні після закінчення змагань здати звіт, протоколи й
інші обов'язкові  документи в організацію, яка проводить змагання. Вислати
короткий звіт чи копії вищевказаних документів в Головний офіс
Національної Федерації Бойового Хортингу України.

· Головний суддя зобов’язаний не допустити спортивного суддю до суддівства
змагань або вилучити його із складу суддівської бригади, якщо спортивний
суддя порушив будь-який із пунктів даного Положення.

12.4.  Головний суддя має право:
· скасувати змагання, якщо місце їхнього проведення, устаткування чи

інвентар не відповідають вимогам даних Правил.
· припинити змагання, оголосити перерву, перенести початок змагань на більш

пізніший час, при виникненні  виключних обставин, чи якщо глядачі своїм
поводженням заважають нормальному ходу змагань;

· не допускати до змагань учасників, які по своєму віку, спортивній
кваліфікації, зовнішньому вигляді, або з інших причин не відповідають
вимогам Міжнародних Правил змагань з хортингу або Положення про
проведення змагань;

· внести зміни в програму і розклад змагань, якщо за умовами їхнього
проведення в цьому виникла необхідність;

· переміщати суддів по ходу змагань;
· зупинити сутичку і дати необхідні вказівки судді /суддям на Хорті, у випадку

явної помилки чи невірно прийнятого рішення;
· в разі необхідності переформовувати суддівські бригади для ефективнішого

проведення сутички;
· скасувати рішення судді, якщо сам особисто переконався в його

помилковості й прийняти своє рішення;
· відсторонити від участі в суддівстві змагань суддів, що зробили грубі

помилки і не справляються з виконанням покладених на них обов'язків;
· під час перерви між поєдинками при виникненні необхідності замінити

арбітра сутички;
· при невиявленні переможця сутички, за усним клопотанням рефері сутички,

особистим рішенням призначати додатковий другий раунд, дане рішення
може приймати виключно головний суддя, і воно не підлягає оскарженню і є
остаточним для виявлення переможця;

· дискваліфікувати учасників змагань за недисциплінованість або грубе
порушення Правил змагань;



· за столом суддівської колегії можуть знаходитися тільки члени суддівської
колегії даних змагань, персонально зазначені головним суддею.

12.5.  Спортивні результати змагань затверджуються Головною суддівською
колегією, відповідні протоколи підписуються Головним суддею змагань і
повідомляються учасникам змагань до їх закриття.

Розділ 13. Порядок призначення та узгодження Головного судді змагання

13.1. Головним суддею національного змагання може бути особа, яка має
національну або міжнародну суддівську категорію з хортингу.
13.2. Головний суддя національних змагань призначається виключно Президією
Національної Федерації Бойового Хортингу України.
13.3. Призначення Головного судді обов’язкове на любому змаганні з хортингу
в системі Міжнародної Федерації Бойового Хортингу (WСHF).
13.4. Головний суддя любого обласного змагання призначається
Координаційною нарадою суддів при Раді обласної федерації.
13.5. Президія Національної Федерації Бойового Хортингу України повинна
призначати, а організатор змагання повинний рекомендувати Президії в якості
Головного судді фахівця із числа кваліфікованих членів Суддівської Колегіі
України.
13.6. Кандидатура Головного судді мінімум за 30 днів до початку змагання
повинна бути представлена організатором на узгодження в:
-  Президію Національної Федерації Бойового Хортингу України – на
міжнародні та національні змагання, включаючи будь-які всеукраїнські
рейтингові змагання;
-  Радою обласної федерації бойового хортингу – на обласні, міські, районні,
клубні, міжклубні змагання, включаючи аби-які регіональні рейтингові
змагання.
13.7. Організатор відкритого турніру всесвітнього рейтингу, призначений
Міжнародною Федерацією Бойового Хортингу (WСHF) по узгодженню з
Національною Федераціею Бойового Хортингу України, повинен пропонувати
в якості Головного судді тільки осіб, які мають міжнародну суддівську
категорію і ліцензію на представлення Міжнародної Федерації Бойового
Хортингу (WСHF) в якості Головного судді змагання. Даний список
міжнародних суддів опублікований на офіційному сайті Міжнародної
Федерації.

Розділ 14. Заохочення

14.1. За кваліфіковане володіння і використання методики суддівства змагань з
бойового хортингу, гідне і доброчинне виконання своїх суддівських обов’язків,
за активну пропаганду виду спорту Бойовий Хортинг в Україні і за кордоном,
регулярну участь в організації та проведенні змагань різного рівня, спортивні
судді з хортингу можуть отримувати заохочення та відзнаки від організаторів,
що проводять змагання, Суддівської Колегії України, Президії Національної



Федерації Бойового Хортингу України, Президента Національної Федерації
Бойового Хортингу України.
14.2. Види відзнак та заохочень:
-  нагородження дипломами, почесними грамотами, листами подяки, цінними
подарунками, іншими почесними відзнаками спортивних організацій;
-  включення в список кращих спортивних суддів року з врученням почесної
грамоти, пам’ятного знака і публікацією списку в засобах масової інформації,
спортивних виданнях Національної Федерації Бойового Хортингу України і її
підрозділів;
-  подання на присвоєння наступної суддівської категорії;
-  у встановленому порядку клопотання до Міністерства України у справах
молоді та спорту про присвоєння спортивних і почесних звань.

Розділ 15. Дисциплінарні покарання

15.1. За неналежне виконання суддівських обов’язків і неспортивну поведінку,
порушення Правил змагань та норм дисциплінарного характеру до судді
можуть бути застосовані наступні засоби покарань:
-  зауваження;
-  попередження про невідповідність кваліфікації;
-  усунення від суддівства змагання до завершення змагання;
-  зниження оцінки за суддівську діяльність;
-  тимчасова дискваліфікація з встановленням строку її дії;
-  пониження суддівської категорії;
-  позбавлення суддівської категорії;
-  припинення членства в Суддівській Колегії Національної Федерації Бойового
Хортингу України.
15.2. Скоєні суддями порушення розглядаються на нараді Суддівського
Комітету з роділу змагання, а при винесенні суворого покарання Правлінням
Суддівської Колегії України не пізніше 3-х місяців з моменту припущеного
порушення. Прийняті рішення оформляються постановами, фіксуються
відповідними протоколами у встановленому порядку та доводяться до відома
всіх членів Колегії та судді, до якого застосовано покарання.
15.3. В разі зниження суддівської категорії судді з бойового хортингу, вона
може бути відновлена при повторному підтвердженні кваліфікаційних вимог,
затверджених даним Положенням.
15.4. Питання про застосування покарань до суддів, які мають національну та
першу категорію, вирішується на засіданні Правління Суддівської Колегії
бойового хортингу України.
15.5. Питання про застосування покарань до суддів, які мають другу, третю та
категорію «Юний суддя по спорту», вирішується обласною або місцевою
федерацією бойового хортингу на засіданні Ради даної регіональноі чи місцевої
федерації.



15.6. Рішення про зниження або позбавлення національної, першої, другої та
третьої суддівської категорії затверджується органом, який присвоїв відповідну
категорію за.
15.7. При позбавленні суддівської категорії, вона не може бути присвоєна
знову.
15.8. За одне і теж порушення до судді не може бути застосовано декілька видів
покарань.

Розділ 16. Облік суддів

16.1. Судді міжнародної, національної першої, другої та третьої категорії
знаходяться на обліку в Суддівській Колегії Національної Федерації Бойового
Хортингу України. Дані про їх рівень суддівської кваліфікації, загальні списки
та інші дані використовуються при плануванні суддівських бригад для
обслуговування всеукраїнських змагань.
16.2. Всі територіальні, місцеві федерації бойового хортингу за місцем
проживання суддів повинні вести їх облік і використовувати дані обліку для
формування суддівських бригад на місцеві та регіональні змагання.
16.3. При зміні місця проживання суддя повинен стати на облік у відповідну
районну, міську, обласну федерацію бойового хортингу за новим місцем
проживання.
16.4. Місцеві федерації хортингу щорічно, не пізніше 15 грудня кожного року,
повинні в письмовій формі надавати в Правління Суддівської Колегії
Національної Федерації Бойового Хортингу України інформацію і дані про
кількість та кваліфікацію зареєстрованих суддів.
16.5. Участь в суддівстві національних змагань з хортингу реєструється в
Суддівських Комітетах з розділів змагань та подається до Правління
Суддівської Колегії Національної Федерації Бойового Хортингу України.
Участь в суддівстві також фіксується в особистій картці обліку спортивної
суддівської діяльності. Кількість змагань, на яких працював суддя впливає на
присвоєння йому наступної суддівської кваліфікації.
16.6. Судді, дані про яких своєчасно не надаються до Суддівської Колегії
Національної Федерації Бойового Хортингу України, не залучаються до
суддівства національних змагань, чемпіонатів областей та відкритих
всеукраїнських і обласних турнірів, а іх представлення та клопотання на
присвоєння національної суддівської категорії в поточному році залишаються
без розгляду.

Розділ 17. Посвідчення та значок судді з хортингу

17.1. Після отримання суддею певної суддівської категорії, присвоєння та
реєстрації даної суддівської категорії відповідними фізкультурними
організаціями, даній особі видається значок та іменне кваліфікаційне
посвідчення судді єдиного зразка, встановленого Президією Національної
Федерації Бойового Хортингу України.



Розділ 18. Фінансування Суддівської Колегії та Суддівських Комітетів
Національної Федерації Бойового Хортингу України

18.1. Фінасування діяльності Суддівської колегії окремого змагання
здійснюється згідно Положення про проведення змагань за кошторисом на їх
проведення.
18.2. Фінансування поточної, організаційної, навчально-методичної, видавничої
та іншої діяльності Суддівської Колегії, заохочення кращих суддів,
відрядження суддів на змагання і семінари здійснюється за рахунок коштів
Фонду Суддівської Колегії, організацій, які відряджають на змагання,
організацій, які проводять змагагння.
18.3. Фонд Суддівської Колегії формується із:
-  добровільних внесків за участь суддів в іспиті на право стати членом
Суддівської Колегії;
-  доходів за участь суддів в проведенні навчальних семінарів для фахівців
хортингу;
-  спонсорських внесків для проведення спортивних змагань з бойового
хортингу різних рівнів та розділів;
-  інших фінансових надходжень, які не суперечать Статуту Національної
Федерації Бойового Хортингу України, положенням законодавства України.
18.4. Кошти Фонду Суддівської Колегії Національної Федерації Бойового
Хортингу України знаходяться на розрахункових рахунках Федерації і
використовуються за кошторисами, затвердженими Президією Національної
Федерації Бойового Хортингу України за поданням Правління Суддівської
Колегії.

Розділ 19. Міжнародна діяльність спортивних суддів з хортингу

19.1. Спортивні судді Національної Федерації Бойового Хортингу України
можуть рекомендуватися та залучатися до суддівства міжнародних змагань, які
проводить Міжнародна Федерація Бойового Хортингу (WСHF), національні
федерації бойового хортингу інших країн.
19.2. Тільки кваліфіковані судді національної та міжнародної категорії, які
знаходяться на обліку в Суддівській Колегії Національної Федерації Бойового
Хортингу України, мають достатній досвід роботи в національних суддівських
бригадах та високий рівень особистої професійної дисципліни, можуть бути
рекомендовані, а в окремих випадках відряджені для участі в суддівстві
міжнародних змагань від імені Національної Федерації Бойового Хортингу
України.


