Затверджено:
на засіданні атестаційної комісії Колегії суддів
від 19 листопада 2015

Положення про Технічного делегата ВФКС
на національних змаганнях та фіналах всеукраїнських змагань
Технічні делегати ВФКС мають бути обов’язково внесені до складу Офіційних осіб усіх
національних та фіналів Всеукраїнських змагань з дисциплін кінного спорту. Технічний
делегат призначається за поданням голів атестаційних комісій за погодженням з головою
Колегії суддів із списку суддів національної та міжнародної категорії, затвердженого на
поточний календарний рік.
Технічний делегат на змаганнях є представником Всеукраїнської Федерації кінного спорту
і не може входити до складу суддівської колегії змагання, затвердженої Міністерством
молоді та спорту України на кожне окреме змагання.
Витрати на відрядження технічного делегата здійснюються ВФКС на основі поданої
службової записки Голови Колегії суддів України.

Права технічного делегата змагань
Технічний делегат має право бути присутнім на засіданні мандатної комісії, нарадах
тренерів, спортсменів та представників команд, засіданнях суддівської колегії, засіданнях
Оргкомітету, на ветінспекціях. Технічний делегат має вільний доступ на тренувальні,
розминочні та бойові арени та стайні і має дорадчий голос.

Обов’язки технічного делегата змагань
Технічний делегат має прибути на місце проведення змагання до початку роботи
мандатної комісії з метою попередньої інспекції місця проведення змагання.
Технічний делегат здійснює нагляд за технічною стороною проведення змагань –
дотриманням пунктів Правил змагань та Регламенту змагання суддівською колегією, за
дотриманням діючих документів ВФКС та ФЄІ.
Технічний делегат має сприяти Оргкомітету у вирішенні організаційних питань підготовки
та проведення змагань: умов розміщення учасників та представників команд, їх коней,
стану грунтів тренувальних та бойових полів, наявності якісного медичного та
ветеринарного обслуговування учасників та інше.
Протягом 10 робочих днів технічний делегат повинен надіслати у ВФКС та голові Колегії
суддів звіт про роботу суддівської колегії змагання (незалежно від звіту Головного судді)
за відповідною формою з метою подальшої оцінки роботи суддів, роботи Оргкомітетів
змагань. Даний документ є конфіденційною інформацією Колегії суддів і може
обговорюватись виключно на засіданнях атестаційної комісії.
Додаток: Зразки звітів технічного делегата змагань з виїздки, конкуру, триборству, ДКП
додаються.

