ПРОТОКОЛ №9
засідання президії колегії суддів Федерації шахів України
м. Київ

1 грудня 2021 р.

Присутні: Боданкін Л.М., Товчига О.Г., Довженко В.О., Хрипач Арт.Г.,
Яворовський В.О., Макаревич В.І., Хамзін Р.А. (усі по інтернету), Гнип Ю.П.,
Ларкін С.Ю. (запрошені).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про підсумки Всеукраїнського семінару підвищення кваліфікації суддів з
шахів.
2. Про внесення доповнень до «Положення про спортивних суддів з
шахів (класичні, швидкі та блискавичні шахи)».
3. Про присвоєння суддівських категорій.
4. Про передачу до офісу ФІДЕ матеріалів на присвоєння міжнародних
звань.
По п. 1.
СЛУХАЛИ: інформацію Товчиги О.Г. та Гнипа Ю.П. про проведення
Всеукраїнського семінару підвищення кваліфікації суддів з шахів /с. Омельник,
Кременчуцького району, Полтавської області, 6 – 10 листоада 2021 р./.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Результати Всеукраїнського семінару підвищення кваліфікації суддів з
шахів /6 – 10 листопада 2021 р., с. Омельник, Полтавської області/
затвердити.
2. Президія колегії суддів ФШУ дякує Президенту ФШПО Щербову Г.А. за
проведену роботу по організації та проведенню семінару.
За – 7, проти – 0, утрималися – 0.
По п. 2.
1.

СЛУХАЛИ: Інформацію Довженка В.О. про приведення вимог
«Положення про спортивних суддів з шахів (класичні, швидкі та
блискавичні шахи)» до вимог комісії арбітрів ФІДЕ та Мінмолодьспорту
України до підготовки та переатестації суддів з шахів.

ПОСТАНОВИЛИ: Доповнити п. 5.2 «Положення про спортивних суддів з
шахів (класичні, швидкі та блискавичні шахи)»:
ПРИМІТКИ: 1. Термін між датами подання та проведення змагань, згідно
яких розглядаються документи на присвоєння категорії, не повинен
перевищувати 6 років.
2. Термін між датами подання та участі у Всеукраїнському семінарі
підвищення кваліфікації суддів з шахів, згідно якого розглядаються
документи на присвоєння категорії, не повинен перевищувати 4 роки.
За – 7, проти – 0, утрималися – 0.

По п. 3
СЛУХАЛИ: інформацію Товчиги О.Г. про присвоєння суддівських
категорій.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Порушити клопотання перед Виконкомом Федерації
шахів України про присвоєння звання «Національний суддя з шахів» Маркіну
Дмитру Олександровичу /Дніпропетровська область/.
2. Порушити клопотання перед Виконкомом Федерації шахів України
про присвоєння звання «Спортивний суддя з шахів першої категорії»
Куценку Юрію Дмитровичу /Чернігівська область/.
За – 7, проти – 0, утрималися – 0.
По п.4.

СЛУХАЛИ: Інформацію Товчиги О.Г. та Гнипа Ю.П. про про
направлення до офісу ФІДЕ матеріалів на присвоєння міжнародних звань.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Порушити перед Виконавчою дирекцією ФШУ
питання про направлення до офісу ФІДЕ матеріалів на присвоєння звання
«Міжнародний арбітр» Зайчуку Віталію Григоровичу (Одеська область) та
звання «Арбітр ФІДЕ Палагіцькій Наталі Василівні (Івано-Франківська область),
Крижановській Жанні Миколаївні (Херсонська область).
2.
Рекомендовано відпрацювати 1 турнір (крім швейцарської системи)
Казміруку Вадиму В’ячеславовичу (Дніпропетровська область) та якісно
підготувати документи Біличу Івану Олексійовичу (Чернівецька область).
За – 7, проти – 0, утрималися – 0.

Голова Президії
колегії суддів ФШУ

Товчига О.Г.

