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Положення про тренерську раду 

Федерації фехтування України 

§1. Загальні положення 

1.1. Тренерська рада - це колективний та постійно діючий орган Федерації фехтування 
України, діяльність якого спрямована на вдосконалення підготовки збірної команди України 
з фехтування, підвищення спортивної майстерності та на досягнення високих спортивних 
результатів українськими спортсменами різного віку. 

1.2. Це положення визначає принципи організації роботи Тренерських рад, їх склад, 
компетенцію та інші питання, пов'язані з діяльністю Тренерських рад. 

1.3. Рішення Тренерських рад є обов'язковими для виконання Головним тренером та 
Старшими тренерами з видів зброї та віковіх категорій, спортсменами збірної команди 
України та спортсменами, які претендують на місце у збірній команді, тренерами 
спортсменів збірної команди України та тренерами спортсменів, які претендують на місце у 
збірній команді. 

§2. Склад Тренерської ради 

2.1. Тренерська рада формується у кожному виді зброї у кожній віковій категорії. 

2.2. До складу тренерської ради автоматично включаються: 

• Державний тренер; 

• Головний тренер; 

• Старші тренери з виду зброї у віковій категорії дорослі; 

 

2.3. Також до тренерської ради включаються: 

 

• Старші тренери з виду зброї у віковій категорії юніори – для тренерських рад у віковій 
категорії – юніори; 

• Старші тренери з виду зброї у віковій категорії кадети – для тренерських рад у віковій 
категорії – кадети; 

• Тренери спортсменів, які займають з 1 по 6 позицію у національному рейтингу у кожному 
виді зброї та віковій категорії на момент проведення тренерських рад – для тренерських рад 
у відповідному виді зброї та віковій категорії. 

 

§3. Компетенція Тренерської ради 



3.1. До компетенції Тренерської ради належить: 

• затвердження Календаря рейтингових змагань у рамках чинної Системи відбору 
спортсменів до збірної команди України; 

• затвердження підвищувальних чи знижувальних коефіцієнтів для рейтингових змагань; 

• визначення складу спортсменів та тренерів, які беруть участь у навчально-тренувальних 
зборах. 

• затвердження складу спортсменів збірної команди України для участі у Чемпіонатах 
Європи та світу, та інших міжнародних змаганнях відповідно до положень Системи відбору, 
та у випадках, передбачених чинною Системою відбору; 

• участь у розробці та контролі виконання планів підготовки збірної команди України, 
проведення навчально-тренувальних зборів; 

• розробка пропозицій до Виконкому та Президії Федерації фехтування України щодо 
вдосконалення організації підготовки національних збірних команд; 

• пропозиція складу адміністративно – тренерської делегації від України на Чемпіонати 
Європи та світу та інші міжнародні змагання. 

§4. Організація роботи Тренерської ради 

4.1. Для організації роботи кожна Тренерська рада обирає Секретаря засідання 
тренерської ради з виду зброї. Секретар засідання тренерської ради обирається із складу 
учасників Тренерської ради шляхом простого голосування. 

4.2. Якщо тренерська рада не обрала Секретаря засідання тренерської ради, всі 
функції Секретаря засідання тренерської ради виконує старший тренер збірної команди 
України за відповідним видом зброї та віком. 

4.3. Головний тренер або Старший тренер з виду зброї забезпечують проведення 
засідань Тренерської ради, формують порядок денний на кожне засідання заздалегідь, 
готують проект протоколу, до якого на засіданні Тренерської ради вносяться результати 
голосування щодо прийнятого рішення порядку денного. 

4.4. Секретар засідання тренерської ради 

• веде протокол засідання, 

• здійснює зв'язок із членами Тренерської ради, які голосують віддалено, 

• здійснює проведення голосування; 

• вносить результати голосування щодо прийнятих рішень до Протоколу засідань. 

4.5. Засідання тренерської ради можуть проводитись 

• з повною особистою присутністю всіх членів Тренерської ради; 

• з неповною особистою присутністю всіх членів Тренерської ради; 

• віддалено за допомогою наявних засобів зв'язку (телефон (смс), електронна пошта, 
скайп, інше). 



4.6. Рішення Тренерської ради приймаються простим голосуванням. Члени 
тренерської ради мають таку кількість голосів: 

Головний тренер та старший тренер з виду зброї (у відповідній віковій категорії) 
мають 1,5 голоси. 

Інші члени тренерської ради мають 1 голос. Члени тренерської ради мають 1 голос за 
кожного свого спортсмена, який займає з 1 по 6 позицію в національному рейтингу в 
кожному виді зброї та вікової категорії на момент проведення тренерських рад. 

Кожен спортсмен, який займає з 1 по 6 позицію у національному рейтингу у кожному 
виді зброї та вікової категорії на момент проведення тренерських рад може мати лише 1 
(одного) представника у тренерській раді. 

Голосування на Тренерській раді – відкрите. 

Члени Тренерської ради, що беруть участь у засіданнях, голосують відкрито, при 
цьому результат голосування кожного члена Тренерської ради, що віддалено бере участь у 
засіданні, негайно доводиться Секретарем засідання до відома інших членів Тренерської 
ради. Також члени, що віддалено беруть участь у засіданнях Тренерської ради, надають 
Секретарю засідання Тренерської ради право підпису Протоколу тренерської ради «від їх 
імені та за дорученням». 

4.7. Усі рішення Тренерської ради приймаються простою більшістю голосів з-поміж 
усіх членів тренерської ради. 

За рівності голосів приймається рішення, за яке проголосував Головний тренер. 

Тренерська рада зобов'язана ухвалити остаточне рішення щодо кожного з пунктів 
порядку денного. 

4.8. За результатами кожної Тренерської ради оформляється відповідний Протокол 
засідання та прийнятих рішень. Протокол підписується всіма учасниками Тренерської ради у 
разі особистої присутності членів Тренерської ради на засіданні. 

У разі проведення Тренерської ради у віддаленому режимі Секретар засідання 
тренерської ради готує та підписує Протокол засідання та додає до Протоколу результати 
письмового голосування кожного члена Тренерської ради. 

При неповній особистій присутності членів Тренерської ради на засіданні Протокол 
Тренерської ради підписується лише тими членами, які особисто були присутні на засіданні, 
а Секретар засідання Тренерської ради підписує Протокол засідання за тих членів 
Тренерської ради, які голосували з питань порядку денного віддалено з формулюванням за 
дорученням...". 

4.9. У засіданні тренерської ради без права голосу можуть взяти участь голова комісії 
спортсменів Федерації або член комісії спортсменів, призначений головою комісії, члени 
Виконкому, Президії Федерації, а також Почесні члени Федерації. 

4.10. Неоплата членського внеску ФФУ може бути причиною виключення такого 
члена тренерської ради зі складу тренерської ради за рішенням Президії Федерації. 

§5. Заключні положення. 

5.1. Це положення про Тренерську раду затверджується Президією Федерації 
фехтування України. 


