Регламент для суддівської колегії ФДУ на 2022 рік
До складу суддівської колегії ФДУ на поточний рік ввійшли судді, які
виконали відповідні вимоги Положення про СК ФДУ, з урахуванням ситуації, що
склалася у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 (2
старти).
Облік роботи суддів з оприлюдненням рейтингу на сайті ФДУ починається 1
січня 2022 року та закінчується 31 грудня 2022 року. Рейтинг буде складено за
Чемпіонатами України різних вікових груп, Кубком України, фіналом Дитячої
Ліги. Зарахування кількості стартів буде проводитись включно з участю у
суддівстві Універсіади , Гімнізіади, Всеукраїнських турнірах на виконання
нормативу майстер спорту України (без оцінки).
Судді отримують оцінку від 1 до 10 з кроком 0.1 (наприклад: 6.1, 6.2, 7.3 і
т.д). Рейтингова оцінка складається з суми всіх оцінок ділену на кількість
стартів. Якщо рейтингова оцінка у декількох суддів однакова, вище за
рейтингом стоїть той, у кого більше стартів. Будь який суддя ФДУ має право
знати про фактори, які вплинули на його оцінку.
Судді, які входять до складу СК ФДУ, не отримують оцінку на змаганнях ЄКП
ФДУ. Також не отримують оцінку головний суддя змагань та секретарі. В
таблиці обліку роботи суддів ставиться відмітка: ГС – головний суддя змагань, К
– комісар змагань, ГСк – головний секретар змагань, С – секретар змагань.
Головним суддею змагань ЄКП ФДУ призначаються судді МК або НК з числа
найбільш досвідчених суддів.
Члени суддівської комісії мають право обслуговувати змагання в якості
головного судді, комісара або арбітра на татамі(без оцінки).

Судді Чемпіонату України серед чоловіків та жінок.
Відповідно до рейтингу , СК ФДУ визначає 6 суддів на одне татамі. Суддя
повинен судити не менше 3 змагань від останнього Чемпіонату України серед
чоловіків та жінок (офіційні міжнародні змагання враховуються).
Судді Кубку України, Чемпіонату України серед молоді до 23 років та юніорів
до 21 року, фіналу Дитячої Ліги.
СК ФДУ визначає 6 суддів на одне татамі.

Чемпіонату України серед кадетів до 18 років
СК ФДУ визначає 7 суддів на одне татамі.
Судді Чемпіонату України серед юнаків та дівчат до 17 років, до 16 років,
молодших вікових груп.
СК ФДУ визначає 7 суддів на одне татамі. Додатково допускається 2 судді на
кожне татамі за поданням обласних осередків за їх або власний рахунок
(подання в СК ФДУ не пізніше ніж за 2 тижні до змагання).
Інформацію щодо змін в списку номінованих суддів подавати не пізніше 1
місяця до заходу (пов’язано з своєчасним підписанням наказу в Міністерстві).
Судді всеукраїнських та регіональних змагань.
Для обслуговування всеукраїнських та регіональних турнірів на кожному
татамі повинно працювати не менше 5 суддів, з яких 2 судді або більше
національної або міжнародної категорії (для турнірів на виконання нормативу
майстер спорту України – 3). Кандидатура головного судді узгоджується з СК
ФДУ. Список арбітрів (на татамі) заходу подається в СК ФДУ не пізніше ніж за 7
днів до початку змагань. Надати звіт про захід особою, уповноваженою СК ФДУ
протягом 7 днів після закінчення заходу.

№
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Змагання
ЧУ серед дорослих
Кубок України
ЧУ до 23 років
ЧУ до 21 року
ЧУ до 18 років
ЧУ до 17 років
ЧУ до 16 років
ЧУ серед молодших вікових груп
Фінал Дитячої Ліги
Всеукраїнські та регіональні
турніри

Кількість суддів на одне татамі
6
6
6
6
7
7+2
7+2
7+2
6
Не менше 5

Вікове обмеження для арбітра відповідно до вимог ЄСД та МФД – 65 років.
Суддівсько-тренерський семінар у 2022 році буде проводитись за умови
пом’якшення карантинних заходів. Про місце та дату буде оголошено
заздалегідь.

Іспит на здобуття звання суддя національної категорії (НК) з дзюдо
Іспит проводяться щорічно. Якщо кандидат не склав іспит два роки поспіль,
третя (остання) спроба – мінімум через 2 роки.
Вимоги для кандидатів:
- вік від 21 до 55 років;
- досвід – мінімум 5 років;
- мати звання суддя першої категорії з дзюдо;
- входити до складу суддівської колегії поточного року;
- мати оцінку не менше 6.5 на чемпіонатах України протягом останніх двох
років;
- кандидатура подається відповідним обласним осередком не пізніше ніж за 2
місяці до оголошеного іспиту;
- у 2022 році іспит планується на Кубку України (22-24.06.2022р., Харків).
Нарада суддів
Нарада суддів відбувається в день акредитації за день до змагань. Час та місце
наради визначається регламентом змагань та узгоджується з організаторами.
Судді повинні бути вчасно і одягнені в офіційну суддівську форму або цивільний
костюм (чоловіки), сукню (жінки).
Додатково
Порядок надання будь-яких відеоматеріалів членами ФДУ. Відеоматеріали для
аналізу та отримання відповіді щодо ситуацій, які в них відображені спочатку
надаються в СК ФДУ. Суддівська комісія розглядає відеоматеріали і надає
обґрунтовану відповідь. Якщо визначитись складно, або думки членів комісії
розділились, подається запит до Рефері Комісії Європейського Союзу Дзюдо.
Після отримання відповіді, вона пересилається тому, хто її потребує. Іншого
алгоритму звернення до Рефері Комісії ЄСД не існує. Відеоматеріали, надані в
інший спосіб (особисто) не розглядаються.
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Суддівська комісія ФДУ залишає за собою право вносити зміни та доповнення
в цей Регламент.

