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ФСП’У
“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Постановою №1 Президії Федерації 
сучасного п’ятиборства України 

від 20.10. 2017 року 
Президент /-< у̂̂ -^^НГГ!Уі. Панін

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ФСПУ 

Стаття 1

1.1. Ці Правила затверджені Президією Федерації сучасного п'ятиборства 
України (ФСПУ) відповідно до повноважень, наданих їй статутними 
документами ФСПУ ("Статут"). У разі виникнення конфліктів або протиріч 
між цими Правилами і Документами, переважну силу надається тексту 
Статуту на українській мові.

Стаття 2

2.1 ФСПУ має право брати участь в офіційних міжнародних змаганнях 
відповідно до календаря, затвердженого Виконавчим комітетом ІЛРМ, 
зокрема; Олімпійських іграх. Чемпіонатах світу та Європи, етапах та фіналі 
Кубку світу. Чемпіонаті Чемпіонів, всесвітніх рейтингових та 
кваліфікаційних змаганнях, чемпіонатах серед ветеранів, чемпіонатах серед 
військовослужбовців.
Конференція ФСПУ щорічно затверджує календар всеукраїнських змагань з 
сучасного п’ятиборства та тільки ФСПУ має право представляти інтереси 
сучасного п’ятиборства в Україні.

Стаття З

3.1. До змагань, що організовані ФСПУ або її осередками допускаються 
тільки спортсмени та судді за затвердженими ФСПУ правилами допуску до 
змагань.
3.2. Спортсмени можуть вільно вибирати, який регіон і яке спортивне 
товариство вони представлятимуть на змаганнях, якщо інше не 
регламентоване чинними нормативними документами.



3.3. Спортсмен та регіональний колектив представників ФСПУ можуть 
укладати між собою угоди, які регламентують взаємовідносини між ними з 
питань організації навчально-тренувального процесу та переходу до іншої 
організації. Якщо такої угоди не укладено, то діють правила п.3.2.
3.4. Перехід вихованців спортивних шкіл, які направляються для підвищення 
рівня спортивної майстерності до інших навчальних закладів спортивного 
профілю регулюється відповідними законодавчими актами.
3.5. У всіх випадках, коли спортсмен допускається до участі у 
Всеукраїнських змаганнях, представляючи іншу область, або якщо у нього є 
вибір, яку область представляти. Президія ФСПУ має право приймати будь- 
які рішення загального, або індивідуального характеру, щодо аспектів, які 
стосуються місця реєстрації або місця проживання такого спортсмена, 
включаючи тривалість будь-якого терміну очікування.
3.6. Спортсмени та тренери зобов’язані підвищувати особисту трудову та 
спортивну дисципліну під час підготовки та участі в змаганнях, виключити 
випадки порушення спортивного режиму, спізнень та неявку без поважних 
причин на НТЗ.
3.7. Спортсмени, члени збірної команди України зобов’язані протягом 
календарного року своєчасно надавати необхідну інформацію ВАДА та 
иіРМ про своє місцезнаходження та самостійно відслідковувати, щоб ця 
інформація була отримана зазначеними організаціями.

Стаття 4.

4.1. Членство в Федерації відкрито для осіб, що відповідають вимогам 
Статуту.
4.2. Спортсмени представляють колективи регіональних представників, які 
мають відповідний статус (постійного або асоційованого члена).
4.3. У відповідності зі Статутом ФСПУ має наступну організацію:

• Колективи регіональних представників сучасного п’ятиборства в 
Україні;
Почесні президенти;
Президія;
Тренерська рада;
Комісія атлетів;
Комісія суддів;
Комітет ветеранів MASTERS;
Медична комісія;
Комісія з розвитку дитячого спорту;
Комісія з бізпес-питань;
Аудитор;
Ревізійна комісія.



4.5. Колективи регіональних представників ФСПУ можуть мати статус 
постійного або асоційованого члена, який надається Президією ФСПУ у 
відповідності до наступних вимог:

1. Постійний стаз ус;
• Наявність правовстановлюючих документів відповідно до 

законодавства України.
• Відповідність положень Статуту до вимог Статуту ФСПУ.
• Наявність Угоди про співпрацю з місцевим органом виконавчої 

влади в галузі спорту, який визначає організацію як Регіональну 
Федерацію з розвитку сучасного п’ятиборства.

• Наявність розвинутої інфраструктури розвитку сучасного 
п’ятиборства ( кількість спортсменів та тренерів, відділення в 
ДЮСШ, ШВСМ,УОР).

• Регулярне проведення змагань календарного плану ФСПУ.
• Визнання Статуту ФСПУ, проведення роботи у повній 

відповідності до Регламентів, Положень роботи ФСПУ, її 
комітетів та комісій.

• Сплата членських внесків, затверджених Президією для 
Постійних членів.

2. Асоційований с газ ус:
• Визнання Статуту ФСПУ, проведення спільної роботи у повній 

відповідності до Регламентів, Положень роботи ФСПУ, її 
комітетів та комісій.

• Активна участь та значний вплив на розвиток сучасного 
п’ятиборства в Україні та його субвидів.

• Члени ФСПУ, які входять до колективу, що має статус 
асоційованого члена, платять членські внески в регіональну 
федерацію ФСПУ.

4.6. Почесні президенти -  особи, які внесли вагомий внесок у розвиток та 
популяризацію сучасного п’ятиборства в Україні.

4.7. Тренерська рада - це орган ФСПУ, до складу якого входять тренери- 
представники обласних осередків ФСПУ, лікар збірної команди України, 
головний та державний тренери збірної команди України, який об’єднує 
Українських тренерів з сучасного п’ятиборства та надає рекомендації що до 
спортивно-методичної діяльності Федерації. Тренерська рада здійснює свою 
діяльність відповідно до Положення, затвердженого Президією ФСПУ.



4.8. Комісія атлетів є колегіальним дорадчим органом Президії ФСПУ, 
який створюється у відповідності з Рекомендаціями Міжнародного 
Олімпійського Комітету для Комісій Атлетів, рекомендацій Національного 
Олімпійського Комітету України та з метою сприяння забезпеченню прав та 
захисту атлетів, врахуванню поглядів атлетів при прийнятті рішень Федерації 
сучасного п’ятиборства України, удосконалення співпраці з Комісією атлетів 
НОК України. Комісія атлетів ФСПУ діє відповідно до Положення, 
затвердженого Президією ФСПУ.

4.9. Комісія суддів -  це орган ФСПУ, головною метою якого є 
забезпечення суддівства заходів, організованих ФСПУ, у відповідності до 
вимог правил суддівства UIPM та вимог законодавства України, а також 
представництво суддів ФСПУ в робочих органах UIPM та суддівстві 
міжнародних змагань. Діяльність Комісії суддів ФСПУ регламентується 
Положенням, затвердженим Президією ФСПУ

4.10. Комітет ветеранів MASTERS представляє інтереси гі’ятиборців - 
ветеранів та піклується проблемами ветеранського спорту. Комітет ветеранів 
MASTERS діє відповідно до Положення, затвердженого Президією ФСПУ.

4.11. Медична комісія - відповідає за всі медичні аспекти ФСПУ та за 
контроль вимогам ВАДА . До складу медичної комісії входять штатні 
медичні працівники збірної команди України, а також представники 
Національного антидопінгового центру ( за згодою) та Державного науково- 
дослідницького інституту фізичної культури і спорту (за згодою). Діяльність 
Медичної комісії ФСПУ регламентується Положенням, затвердженим 
Президією ФСПУ. Очолює комісію старший лікар збірної команди України.

4.12. Комісія з розвитку дитячо-юиацького спорту -  займається розвитком 
та популяризацією субвидів сучасного п’ятиборства (тетратлон, біатл, тріатл, 
лазер-ран, шкільний біатлон) серед молоді. Діяльність Комісії 
регламентується Положенням, затвердженим Президією ФСПУ.

4.13. Комісія з бізиес-питань займається питаннями комерційної діяльності 
та залученням спонсорів для забезпечення виконання статутних завдань. 
Члени комісії призиачаються/звільняються Президентом.

4.14. Аудитор здійснює контроль за виконанням Федерацією бюджету та 
чинного законодавства, та діє відповідно до вимог Статуту. У разі 
необхідності Аудитор має право додатково залучати фахівців для здійснення 
перевірок та контролю, про що інформує Президію. Аудитор є головою 
ревізійної комісії.

4.15. Ревізійна комісія -  здійснює контроль за фінансово-господарською 
діяльністю ФСПУ. Комісія складається з З чоловік. Очолює комісію



аудитор, а ще два члена призначаються Президією. Діяльність Комісії 
регламентується Положенням, затвердженим Президією ФСПУ.

4.16. Президент має право приймати участь у всіх засіданнях з правом 
дорадчого голосу.

4.17. У роботі комітетів і комісій при прийнятті рішень можуть бути 
організовані електронні та телефонні голосування, або голосування е- 
поштою.

Стаття 5. Президія має наступний склад:

• Президент;
• Віце-президенти;
• Президенти регіональних представників (Федерацій) -  постійних та 

асоційованих членів;
• Відповідальний секретар;
• Головний тренер збірної команди України;
• Державний тренер штатної збірної команди України;
• Голова комісії спортсменів;
• Голова Дитячої ліги Біатл-Триатл;
• Члени ФСПУ -  представники керівних органів ІЛРМ (за наявністю);
• Почесні президенти (за згодою)

У разі дублювання посад у складі Президії однією особою, вона має один 
голос.

Стаття 6.

6.1. Співробітники ФСПУ мають право на відшкодування із фондів ФСПУ 
витрат, пов’язаних з виконанням своїх обов’язків, передбачених Статутом, 
якшо вони подані та затверджені Президією.

6.2. У випадку невиконання правил внутрішньої організації ФСПУ винні 
будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності відповідно до Статуту 
та чинного законодавства. Спортсмени, які порушують спортивну 
дисципліну та вимоги цих Правил Внутрішній Організації, будуть 
виключатися зі списків збірної команди України.

6.2. Контроль за виконанням Правил Внутрішньої Організації покладається 
на Президента ФСПУ.

ФСПУ


