Затверджено
на засіданні атестаційної комісії ВФКС
19 грудня 2015 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СУДДІВСЬКИХ СЕМІНАРІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ
1. СЕМІНАРИ
Семінари для суддів та офіційних осіб змагань проводяться з метою підвищення
кваліфікації та визначення кваліфікаційного рівня офіційних осіб змагань.
Кожен семінар проводиться суддями не нижче 1-ї категорії з дисциплін кінного
спорту, і складається як з теоретичної, так і практичної частини (за необхідністю). Такі
семінари можуть проводитись під час змагань. Кожен учасник семінару повинен
продемонструвати теоретичні і практичні знання правил змагань, документів, що
регламентують роботу судді, вміння вирішувати організаційні питання підготовки та
проведення змагань.
Для участі у семінарі кожен претендент подає у відповідну федерацію необхідні
документи та заявку, що надсилаються за 4 тижні до його початку. Обов’язковий
грошовий внесок вноситься безпосередньо на рахунок ВФКСУ і витрачаються на
організацію заходів. По закінченню семінарів до зошиту обліку роботи офіційної особи
змагань вноситься відповідний запис. В семінарах можуть приймати участь всі зацікавлені
особи: судді, спортсмени, тренери, приватні особи та інші.

2. Попередні тестові завдання
До виконання попередніх тестових завдань на знання правил змагань з дисциплін
кінного спорту, загального Регламенту, допускаються всі бажаючі отримати чи підвищити
наявну суддівську категорію до початку виконання умов присвоєння певної категорії
(практичного суддівства визначеної кількості змагань та інш. вимог). Питання
складаються членами атестаційної комісії з дисциплін кінного спорту і їх кількість
становить 20 –для претендентів на присвоєння 2-ї категорії, 25 – для 1-ї, 30 – для
національної.
3. Іспити
До здачі іспиту допускаються судді, які претендують на присвоєння певної
суддівської категорії тільки після виконання всіх зазначених у Положенні про суддів
вимог (див. Положення про суддів п. 4).
Іспит проводиться в письмовій формі (для виїздки + практична робота по суддівству
як окремих елементів, так і їзди в цілому).
Іспит приймають мінімум 2 члени атестаційної комісії відповідної федерації.
Особа, яка складає іспит, виконує завдання на роздрукованих аркушах з переліком
питань, завірених підписом та факсиміле голови атестаційної комісії відповідної
федерації. На них особа, яка складає іспит, обов’язково зазначає своє призві ще, ім’я по
батькові, місто, дату, телефон, адрес ел. пошти та ставить свій підпис. Завдання для
претендентів на 1 та національну категорію подаються головами атестаційних комісій з
дисциплін кінного спорту голові Колегії суддів для затвердження.

Питання, що виносяться на іспит, складаються та перевіряються членами
атестаційних комісій обласних федерацій (для претендентів на присвоєння 3-ї та 2-ї кат)
та ВФКС (для 1-ї та національної категорії) і виконані завдання зберігаються протягом 6
років у голів атестаційних комісій відповідної дисципліни.
Питання, що виносяться на екзамен, включають:
- на присвоєння III-ї категорії – загальні питання правил змагань з конкуру,
виїздки, триборству та ДКП;
- на 1І категорію – питання з правил змагань з конкуру, виїздки, триборству,
загального Регламенту, або тільки з ДКП;
- на I категорію з дисциплін кінного спорту - з правил змагань з дисциплін кінного
спорту, загального Регламенту ВФКС та ФЄІ;
- на національну категорію з дисциплін кінного спорту – питання з правил змагань
з кожної дисципліни кінного спорту, Загального регламенту ВФКС та ФЄІ.
Екзамен вважається зарахованим
- для претендента на звання судді III-ї та 1І-ї категорії – у випадку наявності не
менше 90% вірних відповідей. Загальна кількість питань – 40-50;
- для претендента на звання судді 1-ї категорії з дисциплін кінного спорту - не
менш 90% вірних відповідей. Загальна кількість питань -50-70;
- для претендента на звання судді національної категорії з дисциплін кінного
спорту - не менш 90% вірних відповідей. Загальна кількість питань – 100-120.

