
 

          

                                                                         

                                                                                                                                                                                                

ПОРЯДОК 
визначення тренерів-представників команд області на участь у 

 Всеукраїнських змаганнях з шашок  

 
 

 1.Даний Порядок розроблений Дніпропетровською обласною федерацією 

шашок (далі – Федерація) та регулює визначення тренерів-представників команди 

області на участь у Всеукраїнських змаганнях з шашок (далі – Команда області), їх 

права та обов’язки.  

 2.Право бути тренером-представником Команди області відповідно до норм 

положень викладених в даному Порядку мають функціонери, тренери, тренери-

викладачі, спортсмени або їх представники, які представляють регіон Дніпропет-

ровської області. 

 3.Призначення тренера-представника Команди області здійснюється тільки за 

згодою особи. 

 4.Витрати тренера-представника на участь у всеукраїнському змаганні 

обов’язково здійснюються за рахунок  коштів обласного бюджету виділених на вид 

спорту органом, що здійснює реалізацію політики в сфері фізичної культури і спо-

рту у Дніпропетровській області. 

 Фінансування витрат на  участь у всеукраїнському змаганні зазначених у цьо-

му пункті здійснюється в межах затверджених розпорядником коштів.  

 5.Для претендентів на призначення тренера-представника визначені наступні 

критерії першочерговості: 

а) кількість спортсменів до яких претендент має відношення (особистий тре-

нер, ін.) і які включені до складу Команди області з фінансуванням витрат за раху-

нок коштів обласного бюджету (на підставі пп. «а» п. 4 Порядку визначення спорт-

сменів членів команд області на участь у Всеукраїнських змаганнях з шашок) за 

підсумками відбіркових обласних змагань; 

б) рішення Федерації. 

   6.У разі якщо в складі Команди області рівна кількість спортсменів того чи 

іншого претендента відповідно з пп. «а» п.5, рішення щодо призначення тренера-

представника приймає Федерація враховуючи інші чинники, а також особисті кон-

сультації з претендентами. 

 7.У разі відсутності  бажаючих претендентів або відсутності фінансування 

Команда області за рішенням Федерації може приймати участь у всеукраїнському 

змаганні без тренера-представника або не направлена взагалі, якщо участь без тре-

нера неможлива. 

 8.Особа, що погодилась бути тренером-представником виконує мінімум на-

ступних функцій: 

 1) відповідає за життя і безпеку спортсменів; 

 2) забезпечує організацію перевезення до місця проведення змагання і зворот-

но, а під час участі у змаганнях належних побутових умов; 
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 3) забезпечує належне оформлення, збереження і передачу матеріально-

відповідальній особі Федерації оригіналів підтверджуючих витрати документів, 

необхідних для фінансового звіту (квитки, квитанції, посвідчення про відрядження, 

відомості, таблиці результатів, ін.); 

 4) здійснює взаємодію з головною суддівською колегією змагань; 

 5) роз’яснює спортсменам їх права, обов’язки, інформує з питань розкладу 

ігор та інших питань щодо участі в змаганні;  

 6) захищає інтереси спортсменів Команди області; 

 7) надає консультації з будь-яких організаційних питань спортсменам або їх 

представникам. 

 9.Виконання функцій викладений у пп. 1-3 п. 8 даного Порядку розповсюджу-

ється тільки на спортсменів Команди області включених в її склад на умовах                    

пп. «а» п. 4 Порядку визначення спортсменів членів команд області на участь у 

Всеукраїнських змаганнях з шашок.  

 Функції, викладені у пп. 4-7  п. 8 даного Порядку розповсюджуються на всіх 

спортсменів Команди області. 

 10.Спортсмени Команди області або їх представники мають право відмови-

тись від викладених у п. 8 функцій призначеного тренера-представника повністю 

або частково. 

 У разі відмови від функцій викладених у пп. 3 п. 8 даного Порядку повністю 

або частково, відповідальність за їх виконання покладаються на спортсмена або йо-

го представника. 

 11.У разі відсутності необхідності в наявності або неможливості призначення 

тренера-представника, за рішенням Федерації і особистою згодою його функції по-

вністю або частково може виконувати один із повнолітніх спортсменів Команди 

області. 

 12.Затвердження кандидатури тренера-представника Команди області здійс-

нюється Федерацією не пізніше ніж за п’ять днів до виїзду на змагання або за три 

дні якщо відбіркові обласні змагання закінчились так, що до початку всеукраїнсь-

кого змагання залишається 10 днів і менше. 

 13.Зміна тренера-представника Команди області може бути здійснена за рі-

шенням Федерації тільки у разі виникнення форс-мажорних обставин.  

 У разі якщо після затвердження тренера-представника з поважних причин 

змінюється показник критерію першочерговості відповідно до пп. «а» п.5 цього 

Порядку заміна тренера-представника не відбувається, а можлива лише за згодою.   

 


