ПРОТОКОЛ №8
Позачергового засідання Правління Федерації Пейнтболу України
18 квітня 2011 р.

м. Київ

ПРИСУТНІ:
1. Олександр Дічек – Президент ФПУ,
2. Віктор Тогаєв – перший Віце-президент ФПУ (у телефонному режимі),
3. Артем Житніков – Віце-президент ФПУ (у телефонному режимі),
4. Максим Тертуло – член Правління ФПУ (у телефонному режимі),
5. Юрій Грушковський - член Правління ФПУ,
6. Ярослав Янушевич - член Правління ФПУ,
7. Олександр Лавров - член Правління ФПУ,
8. Андрій Магдалінський - член Правління ФПУ (у телефонному режимі),
9. Олександр Нікомаров - член Правління ФПУ,
10. Олег Сугак – член Правління ФПУ (у телефонному режимі),
11. Євгеній Маринченко - член Правління ФПУ,
12. Володимир Лузгін - член Правління ФПУ (у телефонному режимі).
СЛУХАЛИ:
1. Порушення технічних вимог до проведення змагань під час 1-го етапу Кубку України
у Севастополі.
При обговоренні присутніми порушень, допущених організатором 1-го етапу Кубку
України з пейнтболу у 2011 р., було запропоновано відсторонити організатора даних змагань
від проведення офіційних заходів ФПУ на 2012 рік, а також недофінансувати його на суму,
рівну вступному внеску команд 2-го дивізіону, котрі не дограли ігри за розкладом, та суму, що
необхідна організаторові 2-го етапу Кубку України у Києві на організацію догравання ігор за
розкладом, перенесених з 1-го етапу Кубку України у Севастополі.
Бюджетному комітетові опрацювати механізм повернення вступних внесків та компенсації
організаторові наступного етапу.
Головній суддівській колегії розглянути питання щодо притягнення до відповідальності
Головного судді 1-го етапу Кубку України О.В.Шапошникова за невиконання посадових
обов’язків під час проведення змагань.
Пропозиція була винесена на голосування.
Результати голосування: всі присутні проголосували „За”.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. За порушення технічних вимог до проведення змагань, допущених під час проведення
1-го етапу Кубку України 2011 у м. Севастополі, відсторонити організатора даних
змагань від проведення офіційних заходів ФПУ на 2012 рік.
2. Недофінансувати організатора 1-го етапу Кубку України 2011 у м. Севастополі на суму
вступних внесків команд Дивізіону 2, котрі не дограли свої ігри за розкладом, та на
суму, що необхідна організаторові 2-го етапу Кубку України у Києві на організацію
догравання всіх ігор, перенесених з 1-го етапу Кубку України у Севастополі.
3. Бюджетному комітетові в найкорочший термін визначити механізм повернення чи
зарахування вищезазначених вступних внесків, та узгодити суму компенсації
організаторові 2-го етапу Кубку України 2001 за організацію догравання всіх ігор,
перенесених з 1-го етапу Кубку України у Севастополі.
4. Головній суддівській колегії розглянути питання щодо притягнення до відповідальності
Головного судді 1-го етапу Кубку України О.В.Шапошникова за відсутність належного
контролю за технікою безпеки та виконанням організатором змагань Технічних вимог
до проведення змагань. Про результати доповісти Правлінню ФПУ.

2. Можливість встановлення 2-х полів для проведення офіційних змагань ФПУ.
Присутніми було визначено декілька можливостей для проведення змагань з великою
кількістю команд: облаштування 2-х полів та проведення ігор одночасно на двох полях, та
проведення змагань у 3 дні.
Розглянувши детально обидва варіанти, присутні дійшли висновку, що проведення змагань
у 3 дні спричиняє додаткові витрати для команд. Оптимальним варіантом є облаштування
організаторами 2-х полів. Але для цього необхідно мати підтвердження від організаторів
етапів Кубку про готовність та можливість облаштування 2-х полів.
Також присутніми був поставлений наголос на обов’язковому збереженні розміру
вступного внеску для команд.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Організаторам всіх етапів серії Кубку України з пейнтболу розглянути можливість
облаштування 2-х полів, та в найкорочший термін проінформувати Правління ФПУ про
таку можливість.
2. Якщо будь-хто з організаторів етапу Кубку України не має змоги облаштувати 2 поля,
він повинен в тижневий термін повідомити про це Правління ФПУ. В такому випадку
Правління ФПУ залишає за собою право змінити організатора.
3. Внесення змін до Правил проведення змагань з пейнтболу.
З метою зменшення кількості ігор для команд, при кількості учасників 21-25 команд,
присутні дійшли висновку, що необхідно скасувати проведення 1/8 фіналу. Команди
необхідно розподіляти максимум на 5 відбіркових груп, та встановити обмеження на кількість
відбіркових ігор для команд до 3-х. До ¼ фіналу виходитимуть по 1-й кращій команді по очках
з кожної групи, та 3 кращих команди по очках з тих команд, що залишились.
Пропозиція була винесена на голосування.
Результати голосування: всі присутні проголосували „За”.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. У тижневий термін внести наступні зміни до Правил проведення змагань з пейнтболу,
що стосуються кількості команд 21-25:
- розподіляти команди на 5 груп,
- встановити ліміт на кількість відбіркових ігор у кількості 3 гри,
- відмінити 1/8 фіналу,
- встановити наступні правила виходу команд з вібріркових груп: до 1/4 фіналу
виходять по 1-й кращій команді з кожної групи та 3 кращих команди по очках з
усіх, що залишились.
4. Розгляд спірних ігрових моментів на основі відео-матеріалів.
Присутні зійшлись на думці, що з метою запобігання прийняття помилкових рішень
суддями в ході гри, якщо такі дії суддів зафіксовані на відео-матеріалах та представляються
представниками команд, ГСК повинна розглядати такі матеріали та притягати до
відповідальності суддів за допущені помилки.
Пропозиція була винесена на голосування.
Результати голосування: всі присутні проголосували „За”.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. У випадку надання капітанами (представниками) команд відео-матеріалів, що
підтверджують помилки суддів в ході ігор, зобов’язати ГСК розглядати такі матеріали
та приймати рішення про притягнення до відповідальності суддів, що допустили

порушення, а також Старшого та Головного суддів, після чого інформувати Правління
ФПУ про прийняті рішення.
2. Для встановлення особи судді за номером на джерсі, зобов’язати всіх суддів ФПУ
зареєструватись на офіційному сайті ФПУ. Контроль за реєстрацією покласти на ГСК.
5. Страхування членів ФПУ.
Під час обговорення питання обов’язкового страхування всіх членів ФПУ присутні дійшли
висновку, що страхувати членів ФПУ необхідно за рахунок членських внесків. Для цього
варто розглянути пропозиції від страхових компаній та укласти договір по страхуванню на
2011 рік на найвигідніших умовах.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Віце-Президенту ФПУ А.В.Житнікову та Секретарю ФПУ В.В.Саранцевій в
найкоротший термін, за узгодженням з Бюджетним комітетом ФПУ пропрацювати
питання страхування всіх чоенів ФПУ за рахунок членських внесків у 2011 році.
6. Офіційні Партнери ФПУ у 2011 році.
Оскільки під час 1-го етапу Кубку України в Севастополі склалася ситуація, коли один з
офіційних партнерів ФПУ компанія „Пропейнтбол” продавала кульки клубу „Планета
Пейнтбол”, присутні вирішили врахувати клуб „Планета Пейнтбол” четвертим партнером
ФПУ у 2011 році.
Зважаючи на те, що під час проведення 1-го етапу Кубку на місці проведення змагань
продавались кульки 3-х організацій, необхідно поділити суму компенсації організаторові
змагань на 3 частини, і кожній організації заплатити свою частину в тижневий термін. Надалі
рахувати офіційними партнерами ФПУ 4 організації, та ділити суми компенсації
організаторам на 4 частини відповідно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Поділити суму компенсації організаторові 1-го етапу Кубку України у Севастополі на 3
частини, відповідно клубам „Тріада”, „Медведі” та компанії „Пропейнтбол” сплатити
свою частину компенсації на розрахунковий рахунок ФПУ в тижневий термін.
2. Надалі включити клуб „Планета Пейнтбол” до списку офіційних партнерів ФПУ, та в
подальшому компенсації організаторам офіційних змагань ФПУ у 2011 році розділяти з
розрахунку на 4-х партнерів.

Секретар засідання

В.В. Саранцева

Президент ФПУ

О.І. Дічек

