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ПОРЯДОК  

присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям з шашок 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог закону України «Про фізичну 

культуру і спорт», статуту Національної федерації шашок України (далі – 

НФШУ), наказу Міністерства молоді і спорту України №31 від 16.07.2013 р. 

(зі змінами) «Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних 

категорій спортивним суддям» та визначає умови і порядок присвоєння 

суддівських звань. 

1.2. Суддівство змагань є почесною і відповідальною роботою. 

1.3. Суддями відповідних категорій можуть бути члени НФШУ, які мають 

відповідну підготовку (стаж) та брали участь у суддівстві змагань. 
 

 

2. КЛАСИФІКАЦІЯ СУДДІВ З ШАШОК 

2.1. Кваліфікаційні категорії спортивних суддів присвоюються послідовно: 

«Спортивний суддя другої категорії », «Спортивний суддя першої категорії» 

та «Спортивний суддя Національної категорії». Змагання, які подаються  на 

присвоєння суддівських категорій не можуть дублюватись.  
 

 

3. ВИМОГИ ДО ПРИСВОЄННЯ СУДДІВСЬКИХ КАТЕГОРІЙ 

3.1. Облік суддівської діяльності веде НФШУ. Суддівство змагань, що 

проводяться в Україні, повинно здійснюватися згідно з чинними Правилами 

спортивних змагань з шашок та інших нормативних документів. 

3.2. Присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям надається на 

підставі наказу НФШУ за поданням технічної комісії НФШУ у разі їх 

відповідності наступним вимогам: 

3.2.1. Кваліфікаційна категорія "Юний спортивний суддя з шашок " – потрібно 

мати вік від 14 років, бути членом НФШУ та мати: 

 стаж суддівства не менше 3-х змагань серед учнів спортивної школи або 

клубу;  

 участь у суддівському семінарі.  

3.2.2. Кваліфікаційна категорія «Спортивний суддя другої категорії» – потрібно 

бути членом НФШУ та мати: 

 стаж суддівства не менше 2-х років; 

 практику суддівства не менше 5-ти змагань обласного, міського або 

районного рівнів. 
 



 участь у суддівському семінарі, на якому потрібно успішно скласти іспит 

(тест). 

3.2.3. Кваліфікаційна категорія «Спортивний суддя першої категорії» – потрібно 

бути членом НФШУ та мати: 

 кваліфікаційну категорію «Спортивний суддя другої категорії»; 

 практику суддівства не менше 10-ти змагань обласного або міського рівнів 

та 3-х офіційних змагань всеукраїнського рівня (у 2-х з них необхідно 

виконати обов’язки, заступника головного судді, або головного секретаря). 

 участь у суддівському семінарі, на якому потрібно успішно скласти іспит 

(тест). 

3.2.4. Кваліфікаційна категорія «Спортивний суддя Національної категорії» – 

потрібно бути членом НФШУ та мати: 

 кваліфікаційну категорію «Спортивний суддя першої категорії»; 

 практику суддівства не менше 5-ти змагань Всеукраїнського рівня, на яких 

необхідно виконати не менше двох разів обов’язки головного секретаря; 

або заступника головного судді. 

 участь у суддівському семінарі, на якому потрібно успішно скласти іспит 

(тест). 

Присвоєння кваліфікаційної категорії «Спортивний суддя Національної 

категорії» може здійснюватися і без попередньо присвоєних категорій 

«Спортивний суддя другої категорії» та «Спортивний Суддя першої 

категорії». Для цього члену НФШУ потрібно мати: 

 суддівську категорію, що присвоєно Міжнародною федерацією шашок 

(ФМЖД); 

 участь у суддівському семінарі, на якому потрібно успішно скласти іспит 

(тест). 

3.3. Клопотання про присвоєння кваліфікаційної категорії спортивного судді 

порушується шляхом подання членом НФШУ заяви встановленого зразка. До 

заяви додаються: 

 копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта громадянина України (у вигляді 

книжечки) або копія обох сторін паспорта громадянина України (у вигляді 

ID-картки); 

 подання та довідки про суддівство відповідних змагань; 

 дві фотокартки (розміром 3х4 см). 

3.4. Для отримання посвідчення судді на рахунок НФШУ перераховується: 

 «Спортивний суддя другої категорії » – 100 грн; 

 «Спортивний суддя першої категорії» – 200 грн; 

 «Спортивний суддя  Національної категорії» – 300 грн. 

3.5. Заява та подані документи розглядаються технічною комісією НФШУ 

протягом 30 календарних днів з дня їх надходження. 

3.6. За результатами розгляду поданих документів технічна комісія НФШУ 

приймає рішення про присвоєння або відмову у присвоєнні відповідної 

кваліфікаційної категорії спортивного судді. На підставі позитивного рішення 

технічної комісії готується наказ НФШУ щодо присвоєння відповідної 

категорії та оформлюється посвідчення встановленого зразка. 
 



 

3.7. Відмова про присвоєння кваліфікаційної категорії спортивного судді можлива 

у разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним цим 

Порядком, про що заявникові повідомляється письмово (у паперовій або 

електронній формі), у 10-денний строк з дня прийняття такого рішення. 

3.8. У разі присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії спортивного судді, 

протягом 30 календарних днів технічна комісія видає відповідне посвідчення 

спортивного судді.  

3.9. Спортивні судді зобов’язані один раз на чотири роки проходити курси 

підвищення кваліфікації (КПК) у порядку, визначеному НФШУ. Спортивні 

судді, які не пройшли КПК та не здали іспит (тест) не допускаються до участі 

у суддівстві змагань з шашок. 
 

 

4. ПОЗБАВЛЕННЯ СПОРТИВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ СУДДІ 

4.1. Спортивний суддя позбавляється кваліфікаційної категорії спортивного судді 

у випадку: 

 виявлення недостовірної інформації у документах, які подавалась для 

присвоєння кваліфікаційної категорії спортивного судді; 

 порушення правил суддівства змагань; 

 поведінки, яка може негативно вплинути на імідж виду спорту шашки; 

 у інших випадках порушення суддею норм етики та моралі, принципів 

чесної гри та неупередженого суддівства. 

4.2. Рішення про позбавлення відповідної кваліфікаційної категорії спортивного 

судді приймається президією НФШУ за поданням технічної комісії НФШУ. 
 

 

5. ПОСВІДЧЕННЯ  

5.1. Після присвоєння суддівської категорії, судді видається посвідчення єдиного 

зразка відповідно до отриманої кваліфікаційної категорії. 

5.2. У разі втрати або пошкодження посвідчення спортивного судді може бути 

виданий дублікат. Для отримання дублікату на адресу Федерації суддя подає 

відповідну заяву та на рахунок Федерації перераховується сума, аналогічна за 

розміром сумі при отриманні посвідчення. 

5.3. Федерація веде облік виданих посвідчень та дублікатів. 

5.4. Рішення про відмову у присвоєнні кваліфікаційної категорії спортивного судді 

або позбавлення кваліфікаційної категорії спортивного судді може бути 

оскаржене в суді.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Додаток 1 

до Положення присвоєння 

кваліфікаційних категорій 

спортивним суддям з шашок 
 

Президенту Національної 

федерації шашок України 

_____________________________ 
 

від _________________________________ 
                                           (П.І.Б.) 

  ___________________________________ 

___________________________________ 

  ___________________________________  
(місце проживання, тел., е-мейл тощо) 

 

 

 

З А Я В А  
 

Прошу розглянути питання щодо присвоєння мені кваліфікаційної категорії 

спортивного судді __________________ категорії згідно з поданими документами. 
                                (назва категорії) 

 

До заяви додаються: 

1) копії 1-ї та 2-ї сторінок паспорта громадянина України (у вигляді 

книжечки) або копія обох сторін паспорта громадянина України (у 

вигляді ID-картки); 

2) подання та довідки про суддівство відповідних змагань; 

3) дві фотокартки (розміром 3х4см). 

 

 

 

"___" __________ 20__ р.                           ______________  
                                                                               (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до положення присвоєння кваліфікаційних категорій 

спортивним суддям з шашок 

ВИМОГИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

ПОДАННЯ 

НА ПРИСВОЄННЯ СУДДІВСЬКИХ КАТЕГОРІЙ 

Графи "прізвище, ім’я та по батькові "- заповнюють 

повністю. 

Графа "дата народження" - заповнюється цифрами. 

(Зазначені графи повинні відповідати даним паспорта). 

В графі "ДСТ, відомство" - необхідно вказати належність до 

одного з відомств: 

"Динамо",  "Колос",  "Спартак",  ЗС України,  СТП 

"Україна",  ТСОУ,  "Локомотив",  "Інваспорт" 

В графі "освіта" - вказується: вища, н/вища, середня, 

н/середня, і т. ін. 

В графі "місце роботи, посада" - вказується назва 

організації, 

В графі "стаж суддівства" - вказується період за який 

потрібно присвоїти категорію або вказують  "до цього часу". 

Наприклад: з 2000 по 2004, чи з 2001 до цього часу. 

В графі "основні показники" - обов’язково вказується: час та 

місце проведення змагань, найменування змагань, 

суддівська посада 

ДО ПОДАННЯ ДОДАЮТЬСЯ: 

1) дві фотокартки розміром 3х4 см. 

Примітка: дві фотокартки розміром 3х4 см повинні бути в 

одному блоці. Одна з фотокарток приклеюється на подання 

на зазначеному місці, на зворотній стороні другої вказується 

прізвище, ім’я та по батькові, Подання повинне бути у 

надрукованому вигляді. 

2) довідки про суддівство відповідних змагань; 

3) ксерокопія паспорта (перша та друга сторінки); 

Вищевказані документи (кожен) засвідчується підписом 

керівника і печаткою даної установи. 

 

 

П О Д А Н Н Я  

_____________________________ 

_______________________________ обласний (міський для  м. 

Києва та м. Севастополя) осередок порушує клопотання щодо 

присвоєння суддівської категорії   ______________________ 

______________________________________________________

________ 

(прізвище) 

______________________________________________________

________ 

(ім’я, по батькові) 

Первинна фізкультурно-

спортивна 

організація________________

_ 

_________________________ 

 

 

Керівник _____ 

(підпис, прізвище) 

 

 

Дата       р.   М.П. 

осередок федерації шашок 

України,  або  спортивна 

установа 

 

 

 

 

Керівник _________  

(підпис, прізвище) 

 

Дата       р.           М.П. 

 

 

Дата надходження до ФШУ 

Дата надходження до технічної комісії 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ ШАШОК УКРАЇНИ 

 

 

 
 

 

 



Вид спорту 
 

ШАШКИ 

 

ФОТО 

2 шт. 

(3 х 4 см) 

ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ 

 

Прізвище 
 

число, місяць, 

рік 

проведення та 

місце 

проведення 

змагань 

Найменування 

змагань 

Суддівська 

посада 
 

Ім’я 
 

   

 

По батькові 
 

 
 

 
 

Дата народження Стаж суддівства 

з  
по 

   

число місяць рік    

      

 

Місце проживання 

на час подання 
 

   

   

ФСТ, 

відомства 
 

   

Освіта  
   

   

Місце роботи 

(навчання), 

посада 

 
   

   

Суддівська категорія 

та ким і коли 

присвоєння 

 

   

   

   

   
 

 

200____ року 

200__ рік 


