Положення
про Атестаційну комісію Колегії суддів України
Атестаційна комісія створюється у ВФКС та обласних федераціях з метою організації
роботи з суддями і діє на основі останньої редакції «Положення про суддів ВФКС» та
даного Положення.
Атестаційна комісія ВФКС складається з членів атестаційної комісії з окремих дисциплін
кінного спорту (конкуру, виїздки, триборствата, ДКП). До атестаційної комісії з окремої
дисципліни на зборах суддів (загальних, або з окремої дисципліни кінного спорту)
обираються 3 судді, один з яких призначається новообраним складом головою. Члени
атестаційної комісії обласної федерації у кількості 3-х суддів обираються на звітновиборчій Конференції кожної обласної федерації. Строк дії повноважень атестаційних
комісій дорівнює строку повноважень Президента та Правління певної федерації.
Члени атестаційної комісії обираються з суддів, які мають великий практичний досвід
суддівства змагань, володіють українською мовою та, принаймні, розуміють одну з
іноземних, користуються авторитетом серед суддів з кінного спорту. Зміни у складі членів
атестаційної комісії можуть відбуватись у випадку наявності письмової заяви члена
атестаційної комісії про припинення своїх повноважень за власним бажанням, або у
випадку позбавлення повноважень за не сумлінне виконання покладених на нього
обов’язків на основі подання голови атестаційної комісії з певної дисципліни кінного
спорту.
Атестаційні комісії ВФКС з окремих дисциплін та атестаційні комісії обласних федерацій
а/ ведуть індивідуальний облік роботи суддів протягом кожного поточного року на
підставі надісланого головним суддею змагань звіту про роботу суддівської колегії
кожного змагання (в електронному вигляді), а також звіту керівників семінарів
(екзаменів). Наприкінці року член відповідної атестаційної комісії, за яким закріплюється
ведення обліку роботи суддів, робить перевірку даних та готує письмовий звіт, який
вкладається у файл з особистими даними кожного судді (у паперовому та електронному
вигляді). Перевірка даних здійснюється на підставі надісланих кожним суддею сканованих
копії сторінок з книги обліку роботи офіційної особи змагань за рік. Остаточні висновки
(дані) оголошуються на засіданні відповідної АК наприкінці року з метою затвердження
списків суддівства їх кваліфікаційних категорій. Списки, допущених до суддівства змагань
на наступний рік, публікуються на сайтах відповідних федерацій.
в/ організують роботу з підвищення кваліфікації суддів:
- відповідна АК готує засідання на якому затверджує перелік питань, що включаються у
попередні тестові завдання або екзамен для присвоєння суддям певної категорії.
- організує підготовку та проведення здачі попередніх тестових завдань, екзаменів та
семінарів суддів згідно «Положення про проведення суддівських семінарів та екзаменів».
Результати затверджуються рішеннями відповідних АК про присвоєння (пониження)
категорії кожного судді. Це рішення додається до особистої справи кожного судді
г/ АК ВФКС організує роботу з підготовки нових редакцій Правил змагань з окремих
дисциплін кінного спорту, документів, що регламентують роботу суддів, переклад
методичних матеріалів ФЄІ.

