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I.

Загальні положення

1.

Тренерський Комітет ГС «ФЕДЕРАЦІЯ ПЕТАНКУ УКРАЇНИ» (далі –
ТК) є комітетом ГС «ФЕДЕРАЦІЯ ПЕТАНКУ УКРАЇНИ».

2.

Діяльність ТК регламентується цим Положенням, Статутом та
рішенням Ради ФПУ.

3.

Зміни до Положення про ТК можуть вносити Рада ФПУ, Президент
ФПУ та члени ТК. Зміни до Положення про ТК виносяться на розгляд
та приймаються методом голосування Радою ФПУ.

4.

Усі суб’єкти, згадувані у Положенні ТК, зобов’язані дотримуватися
правил, прописаних у цьому Положенні.

II. Склад Тренерського Комітету. Формування складу ТК.
1.

ТК складається з Голови Тренерського Комітету та 3 членів ТК. До
складу ТК також можуть входити консультанти.

2.

Голова ТК обирається Радою ФПУ на 3 роки. Кандидат на Голову ТК
подає на розгляд Раді ФПУ план роботи на наступний рік.
Претендентів на голову ТК пропонують члени Ради ФПУ або інші
члени ФПУ, після чого голосують.

3.

Членів ТК пропонують Голова ТК, члени Ради ФПУ або інші члени
ФПУ. Склад ТК затверджує Рада ФПУ одразу після обрання Голови
ТК. Консультантів ТК призначає Голова ТК або члени ТК.
Консультанти ТК не мають права голосу під час голосування.

Консультанти мають право радити та консультувати стосовно будьяких питань, які стосуються роботи ТК. Якщо консультантів декілька,
можливе їх розподілення за напрямками.
4.

Голова ТК повинен мати сертифікат тренера-інструктора або
інструктора 4-ої категорії українського чи міжнародного зразка або
мати вищу кваліфікацію, але не меншу.

5.

ТК повинен підтримувати контакти з тренерами інших країн,
організовувати виїзні тренінги, спільні тренування збірників України
та інших збірних.

6.

Члени ТК повинні мати сертифікати тренера-інструктора або
інструктора 3-ої або 4-ої категорії, або виїжджати зі збірними
командами на Чемпіонати, де виконувати функцію тренерів. До членів
ТК можуть входити компетентні гравці, які мають достатньо ігрового
чи керівного досвіду, орієнтуються в українському петанку, знають
гравців ФПУ, можуть бути корисними у навчанні гравців ФПУ.

7.

Склад ТК затверджує Президент ФПУ.

8.

У разі дострокового виходу із ТК, член ТК має написати заяву про
вихід із ТК на ім’я Президента ФПУ або повідомити про вихід з ТК
публічно. Після чого якнайшвидше проводиться дострокове обрання
нового члена ТК (п. І: 2,3).

9.

Рада ФПУ має право розпустити ТК шляхом голосування, а також
зняти Голову ТК шляхом голосування. Ініціювати цю процедуру може
член Ради ФПУ, проте, не раніше, ніж через 1 рік після обрання ТК.

10. До ТК можуть входити лише ті, хто має дійсну ліцензію FIPJP від
ФПУ.
11. Голова та члени ТК не можуть одночасно бути в збірній України з
петанку.
12. Голова та члени ТК – це не обов’язково тренери Збірних команд
України з петанку, проте можуть ними бути.
13. У разі, якщо тренер Національної Збірної з петанку не входить до ТК,
його призначає і звільняє ТК методом голосування.
14. Тренери Національних Збірних призначаються на 3 роки. Проте, ТК
може замінити національного тренера раніше за потреби та методом
голосування.

15. У разі, якщо тренер національної збірної з петанку не входить до ТК,
його пропозиції щодо складу збірної, методів тренувань та інших
рішень мають враховуватися, проте можуть корегуватися.

III. Функції, повноваження та обов’язки ТК.
1.

Усі суб’єкти ТК повинні гідно виконувати свою роботу, дотримуватися
цього Положення, Статуту, міжнародних правил петанку, а також
Закону України.

2.

Усі суб’єкти ТК повинні мати за мету покращувати рівень гри збірних
України з петанку, інших гравців ФПУ, створювати можливості
вчитися технічним, тактичним та психологічним навичкам усім
бажаючим грати професійно в петанк.

3.

Усі суб’єкти ТК повинні бути справедливими та об’єктивними у своїх
рішеннях. Керуватися спортивними принципами, не зважаючи на
дружбу чи особисту неприязнь.

4.

Скарги на членів ТК подаються на ім’я Голови ТК, який розглядає їх і
протягом двох тижнів має дати відповідь. У разі претензій до Голови
ТК, скарга подається до Президента ФПУ, який разом із Радою
повинні розглянути документ та дати відповідь протягом 2 тижнів з
дати подачі скарги. Скарга подається у письмовому або електронному
вигляді та оформляється за усіма прийнятими в Україні стандартами.

5.

ТК обирає збірні в наступних категоріях:

a. Чоловіки
b. Жінки
c. Молодіжка (18–23 роки)
d. Юніори (до 18 років)
e. Ветерани (55+ років)
6.

ТК обирає збірні в наступних дисциплінах:

a. тет-а-тет (один гравець)
b. дуплети (два гравці однієї статі)
c. дуплети мікст (два гравці різної статі)
d. триплети (три гравці однієї статі)

e. тир
7.

Усі члени ТК повинні їздити зі збірними на Чемпіонати у якості
тренерів або розробляти, або проводити тренінги, тренування та
майстер-класи у своїх регіонах як для членів збірних, так і для нових
гравців, які висловили бажання брати участь у навчанні.

8.

Члени ТК розробляють програму тренувань та передають її по
регіонам тим, хто може і має бажання провести навчання на місцях.
Протягом року проводяться кілька тренінгів на місцях та кілька з’їздів
збірників. Кількість тренінгів подає у плані Голова ТК, проте вона
може не суттєво змінюватися протягом року. Під час місцевих
тренінгів інструктор чи тренер, який проводить навчання, повинен
відзвітувати про проведений захід. Він також має право
порекомендувати перспективного гравця до складу збірної. ТК
зобов’язаний розглянути всі рекомендації. Таким чином збірна
України зможе поповнюватися новими гравцями.

9.

ТК організовує навчання, тренінги та майстер-класи також і за межами
країни.

10. Усі члени ТК мають подати звіт Голові ТК після проведеної роботи.
Звіти також подаються на ім’я голови ТК після виступу збірної
України на Чемпіонаті.
11. Після завершення ігрового року Голова ТК подає звіт про виконану
роботу усього комітету (до початку наступного календарного року) та
план роботи на наступний рік.

IV. Формування збірної.
1.

До складу збірної приймаються гравці, яких пропонують члени ТК з
усіх регіонів України після голосування членів ТК.

2.

Після анонсування конкретного Чемпіонату голова ТК скликає ТК для
проведення засідання, де мають обрати гравців, які представлять
Україну на даному Чемпіонаті. Допускається онлайн-засідання.
1) Члени ТК враховують не лише одиничні перемоги гравців, а й
беруть за основу більший відрізок часу, враховують особистісні
дані гравця, його функціональні можливості, рейтинг, досвід,
психологічну характеристику, стресостійкість, навички гри у
команді та у тет-а-тетах, сумісність з іншими претендентами, якщо
це командна дисципліна, володіння різними техніками на різних

поверхнях, володіння тактичними та стратегічними навичками.
Враховуються також результати попередніх Чемпіонатів,
міжнародних змагань. А сукупність усієї інформації про гравця і
буде впливати на рішення ТК.
2) Відповідальність за рішення про склад збірної бере на себе ТК.
3) Рішення має бути прийняте з урахуванням часових обмежень, які
дають організатори Чемпіонату, а також, враховуючи те, що
авіаквитки необхідно брати заздалегідь.
4) Після оголошення складу команди, тренер може реєструвати
у к р а ї н с ь ку з б і р н у н а Ч е м п і о н ат і т а з а й мат и с я у с і ма
організаційними питаннями: купівля авіаквитків чи на інші види
транспорту, оплата витрат на змаганні тощо.
5) Зміни у складі збірної після реєстрації на Чемпіонаті можливі лише
за неможливості поїхати гравця та за дозволом організаторів і за
рішенням тренера.
3.

Гравці, обрані до складу збірної, повинні мати українське
громадянство та діючу ліцензію.

4.

Голосування за членів збірної під час засідання проводиться у
довільній формі, розглядають формат Чемпіонату та можливі
комбінації гравців, окремо претендентів та команди в цілому. Кожний
член ТК має право висловитися про гравця або команду. А після усіх
обговорень визначають кандидатів та голосують. Допускається
голосування як за окремих гравців, так і за команду в цілому, в
залежності від формату змагань.

5.

Якщо рішення стосовно гравця або команди розділилися два на два
голоси, вирішальне слово має Голова ТК.

6.

Після Чемпіонату тренер зобов’язаний подати до ТК звіт, статистику зі
змагань. Статистику, за можливості, на Чемпіонатах та на інших
заходах може писати помічник тренера або інструктор, або людина,
яка вміє і може це робити.

7.

ТК зобов’язаний повідомити гравця та Президента клубу про рішення
його обрання до збірної або вилучення з команди збірної.

8.

Точна кількість членів збірних команд виходить із потреб ФПУ та її
фінансових можливостей, але максимальна кількість є такою:

a. у категорії "чоловіки" – 12 гравців;

b. у категорії "жінки" – 12 гравців;
c. у категорії "молодіжна" – 12 гравців;
d. у категорії "юніори" – 12 гравців;
e. у категорії "ветерани" – 12 гравців.

V. Участь збірних на офіційних змаганнях.
1.

Офіційними змаганнями є:

a. Чемпіонат Світу
b. Чемпіонат Європи
c. Змагання, на які запросили збірну України.
2.

Остаточний склад команди-представника на офіційних міжнародних
змаганнях затверджує ТК.

3.

Лише гравці, які є членами національних команд, можуть
представляти національні кольори на офіційних міжнародних
змаганнях.

4.

Виїзд національної збірної на Чемпіонат неможливий без тренера.

VI. Права та обов’язки гравця збірної.
1.

Пріоритет на участь у міжнародних змаганнях.

2.

Пріоритет на участь у тренінгах та тренуваннях.

3.

Право на інші пільги від ФПУ в рамках контрактів зі спонсорами.

4.

Гідне представлення національних кольорів на міжнародних
змаганнях.

5.

Участь у тренувальному процесі.

6.

Участь у тренінгах.

7.

Участь у турнірах серії Чемпіонатів України.

8.

Показувати гідну поведінку та дисциплінованість.

9.

Дотримання заборони на вживання алкогольних напоїв та
наркотичних засобів.

10. Дотримання заборони на вживання заборонених препаратів, допінгу
тощо.
11. Гравець національної збірної команди повинен бути взірцем
спортивної та етичної поведінки як на змаганнях, так і за їх межами.
12. Недотримання будь-якого пункту з цього положення може бути
причиною виключення зі складу національної команди.

