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Правова база: 

1) Статут ГО "Федерація петанку України" 

Визначення та абревіатури: 

1) ФПУ - ГО "Федерація петанку України";
2) Рада – Рада ФПУ;
3) Клуб – спілка-член ФПУ;
4) Регламент – Регламент видання ліцензій гравця;
5) Ліцензія - ліцензія гравця ФПУ. 

§ 1.

1. ФПУ є єдиним уповноваженим органом видавати Ліцензії.
2. Ліцензії видаються фізичним особам, що належать до Клубів (членам ФПУ).
3. ФПУ веде облік виданих ліцензій.
4. Рада ФПУ зобов'язана публікувати на сайті ФПУ актуальний список гравців, які 

придбали ліцензії на певний сезон змагань. 

§ 2.

1. Номер ліцензії призначається на один сезон.
2. Номер, виданий одному гравцеві, не може бути виданий іншому.
3. Наявність діючої ліцензії є обов'язковою умовою участі гравця турнірах серії 

чемпіонатів та кубків України у потомному сезоні.
4. Наявність діючої ліцензії є обов'язковою умовою нарахування гравцеві балів у 

рейтинг ФПУ у поточному сезоні. 

§ 3.

1. Ліцензії підлягають оплаті.
2. Сума внеску за ліцензію, включаючи плату за її друк, ухварюється Радою перед 

початком сезону.
3. Ліцензія, після її випуску, діє до 31 грудня поточного року.
4. Дійсність ліцензії на певний період підтверджується відповідим штампом на ній.
5. Взірець ліцензії додано як "Додаток 1" до поточного регламенту. 

§ 4.

1. Учасник, який подав заявку на отримання ліцензії вперше, заповнює "Заява на отримання 
ліцензії гравця", що додано до регламенту, як "Додаток 2".
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2. Клуб, учасником якого є гравець, повинен надати до Ради заповнену заяву разом 
із ліцензійним збором.

3. Якщо заявник є неповнолітнім, його заява повинна включати підпис його 
законного опікуна.

4. До заявки повинна бути додана одна фотографія (по якій можна індинтифікувати 
гравця) в електронному або паперовому вигляді.

5. Якщо ліцензію було пошкоджено або втрачено, її дублікат видається так, якби 
вона видавалася вперше. 

§ 5.

Рада може відмовити у видачі ліцензії: 
1) якщо заяву заповнено невірно;
2) якщо гравцеві було винесене дисциплінарне покарання, що призупиняє дію 

ліцензії. 

§ 6.

Рада зупиняє дію ліцензії у випадку, за        : 
1) грубе недотримання правил спортивної поведінки;
2) грубе порушення обов'язків гравця. 

§ 7.

1. Учасник, дію ліцензії якого було скасовано, має право оскаржити це рішення 
поданням апеляції в Раду.

2. Повторне рішення Ради є остаточним і не підлягає оскарженню. 

§ 8.

Перехідні положення: 

1) ліцензії, видані до ухвали цього положення, вважаються дійсними; 

Додатки: 

1) Взірець ліцензії;
2) Заява на отримання ліцензії гравця  




