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Постановою №1 Президії Федерації 
сучасного н’ятиборсгва України 

від 20.10. 2017 року 
Президент Панін

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ 

ФЕДЕРАЦІЇ СУЧАСНОГО П'ЯТИБОРСТВА УКРАЇНИ

ВИДИ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Звітно-виборна конференція ФСПУ проводиться один раз на чотири роки 
після проведення літніх Олімпійських ігор.

2. Щорічна конференція ФСПУ проводиться в останньому кварталі кожного 
року.

3. Позачергова конференція ФСПУ проводиться відповідно до вимог п. 5.3 
Статуту ФСПУ.

4. Рішення про проведення конференції приймається Президією, яка визначає 
порядок денний, дату ( не менш як 45 днів після засідання Президії) та 
місце проведення конференції.

5. Мандатну комісію конференції проводить відповідальний секретар, який на 
конференції звітує про результати реєстрації та про легітимність 
проведення засідання, оголошуючи

• Загальну кількість обраних делегатів;
• Загальну кількість присутніх делегатів;
• Кількість голосів для абсолютної більшості;
• Кількість голосів % делегатів.

НОРМИ ПРЕДСТАВНИЦТВА 
ТА ВИМОГИ ДО ДЕЛЕГАТІВ

1. На конференції діють наступні норми представництва: 
• Для постійних членів -  4 делегати



Для асоційованих членів - 1 делегат
Комісія спортсменів -  1 делегат
Почесні президенти -  1 делегат на кожну посаду.
2. Делегати обираються на зборах керівних органів регіональних 

представників і комісії спортсменів та подаються відповідальному 
секретарю не менш як за ЗО днів до проведення конференції. Заміна 
делегата може здійснюватися лише за умови особистої письмової заяви 
делегата та відповідного клопотання керівника регіонального осередка 
або комісії спортсменів не менш як за З (три) календарні дні до 
проведення конференції ( ці документи повинні бути надані 
відповідальному секретарю виключно в оригіналі). В інші терміни заяви 
по замішенню делегатів не розглядаються.

ВИБОРИ

1. Вибори відбуваються на звітно-виборній конференції .
2. Всі кандидати обираються на термін 4 роки.
3. Перелік посад, які обираються на конференції, визначаються Статутом 

ФСПУ.
4. Номінації кандидатів на вибори подають виключно колективи 

регіональних представників, які мають статус постійного або 
асоційованого члена та комісія спортсменів.

5. Номінація повинна бути затверджена рішенням зборів керівних органів 
регіонального представника або комісії спортсменів, підписана 
керівником та завірена печаткою.

6. Номінації кандидатів повинні бути надані відповідальному секретарю 
ФСПУ не пізніше ЗО днів до виборів. Номінації подані пізніше ніж ЗО 
днів до виборів не розглядаються.

7. Но.міновані кандидати повинні дати згоду на участь у виборах в 
письмовій формі.

8. Особиста присутність кандидатів бажана, але не є обов'язковою.
9. Вибори президента проводить делегат конференції, який старший за 

віком. Він формує виборчу комісію ( шляхом виборів з делегатів), яку і 
очолює.

10. Вибори президента відбуваються таємним голосуванням з 
використанням бюлетенів.

11. Вибори президента можуть відбуватися відкритим голосуванням якщо 
за це проголосує абсолютна більшість делегатів.

12. Інші номінації обираються відкритим голосуванням.



13. Вибори повинні відбуватись в послідовності, яка визначена порядком 
денним конференції.

14. У разі бездіяльності або діяльності, яка суперечить Статуту ФСПУ або з 
інших вагомих причин. Президія може прийняти рішення шодо 
ініціювання дострокового припинення повноважень обраних на виборні 
посади осіб та провести переобрання на шорічній конференції ФСПУ на 
період до наступної звітно-виборної конференції.

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ ВИБОРІВ

1. Якщо на посаду балотується тільки один кандидат, то він визначається 
переможцем, якщо за нього проголосує абсолютна більшість делегатів.
В іншому випадку призначаються повторні вибори.

2. Якшо на посаду претендує більше одного кандидата, то він повинен бути 
обраний абсолютною більшістю голосів в першому колі.

3. Якшо нікому з кандидатів в першому колі не вдалося набрати абсолютну 
більшість голосів, необхідно провести повторне голосування.

4. Якшо на якусь позицію необхідно провести повторне голосування, а 
кандидатів все ще більще двох, то ті, хто набрав просту більщість голосів 
залищаються, а той хто набрав в перщому колі найменщу кількість 
голосів виключається з голосування.

5. Вибори продовжуються доки хтось не отримає абсолютну більшість 
голосів. Але якшо у двох турах жоден з кандидатів не набрав абсолютну 
більшість, то переможець визначається у третьому турі за простою 
більшістю голосів.

6. Якшо кандидати отримають однакову кількість голосів то вибори 
вважаються такими, шо не відбулися та призначаються нові вибори, які 
повинні відбутись не раніше як за 2 місяці.

ВИЗНАЧЕННЯ БІЛЬШОСТІ

1. Проста більшість означає отримати більше голосів ніж інший кандидат.
2. Абсолютна більшість означає отримати як мінімум 50% від кількості 

голосуючих плюс один голос.
3. При визначенні загальної кількості голосів у відношенні абсолютної 

більшості, непарна кількість голосів округлюється.

ФСПУ


