
 

До уваги володарів титулів тренерської комісії(TRG)! 

Інформуємо про зміни у Правилах TRG (файл). Ключовим моментом є введення платних чотирьох річних 

ліцензій: 

Титул Платня за присвоєння 

титулу(одноразово)( 

Ліцензія (на 4 роки) 

FIDE Senior Trainer (старший 

тренер ФІДЕ) 300 Євро 180 Євро 

FIDE Trainer (ФІДЕ тренер) 200 Євро 120 Євро 

FIDE Instructor (ФІДЕ 

інструктор) 100 Євро 60 Євро 

National Instructor 

(національний інструктор) 50 Євро 30 Євро 

Developmental Instructor 

(інструктор з розвитку) 

50 Євро 30 Євро 

Платня за участь у тренерському семінарі ФІДЕ (семінарі тренерської комісії - TRG) складає 100 євро 

за кожного учасника  і повинна бути сплачена федерацією організатором/ органом, співорганізатором 

семінару.  Федерація/співорганізатор отримують інвойс на сплату внеску виходячи з кількості учасників. За 

виключних обставин платня за участь у семінарі може буде знижена.  

 Учасникам дозволяється сплачувати за присвоєння титулу або федераціям/співорганізаторам або 

безпосередньо до ФІДЕ ( у такому випадку необхідно повідомити ФІДЕ  у письмовій формі). Якщо титул не 

затверджується ФІДЕ, то платня не повертається.  

Титули затверджується відповідними керівними органами ФІДЕ  PB/EB/GA, а федерації до яких 

належать тренери отримують відповідні  рахунки для сплати. Федерації мають право на 30 календарних діб 

після затвердження титулу, щоб оскаржити їх присвоєння. В такому випадку титули тренерів будуть 

призупинені без права отримання титулу TRG протягом наступних двох календарних років.. 

 Тренер що має TRG титул має сплатити за ліцензію  після двох років з дати затвердження його 

титулу комісією. Термін ліцензії (окрім першої) – чотири роки. Колишні чемпіони світу та засновники комісії 

(прямі титули 2004 року) звільняються від такої платні. Невиконання веде до виключення з тренерського 

списку ФІДЕ.  

Передбачений штраф  15 євро за несвоєчасне відновлення (сплату) ліцензії.  

Кожна федерація повинна повідомляти щорічно своїх тренерів стосовно їх титулів та фінансових 

зобов’язань щодо ліцензій на вимогу Виконавчого директора ФІДЕ  

Відповідно, до вищевикладеного просимо володарів титулів тренерської комісії(TRG) –(список, 

файл) поновити свої ліцензії та сплатити відповідні суми  до 21лютого 2018 року безпосередньо на рахунок 

ФІДЕ (файл) за умови письмового повідомлення ФІДЕ та ФШУ або ж через  ФШУ. 

На додаток, ФІДЕ нагадує, про інші наслідки  (втрата привілеїв, прав, штрафні санкції, тощо): 

1. Усі голови делегацій/капітани/тренери офіційних заходів таких як Олімпіади, чемпіонати світу, 

континентів, світові та континентальні  юнацькі чемпіонати повинні мати тренерський статус(титул) ФІДЕ 

та чинну ліцензію. 

2. Жодному одному голові делегації/капітану/тренеру офіційних заходів таких як Олімпіади, 

чемпіонати світу, континентів, світові та континентальні  юнацькі чемпіонати не буде надаватися 

безкоштовні проживання та харчування у разі відсутності тренерського статусу(титулу) ФІДЕ та чинної 

ліцензії.  

3. Жодному голові делегації/капітану/тренеру офіційних заходів таких як Олімпіади, чемпіонати 

світу, континентів, світові та континентальні  юнацькі чемпіонати не буде надаватися доступ до ігрової зали 

(якщо ігрові умови такий доступ дозволяють)  у разі відсутності  тренерського статусу(титулу) ФІДЕ та 

чинної ліцензії.  

Порушення  пп. 1-3 може бути покаране штрафом у розмірі мінімум 500 євро (за відповідного голову 

делегації/капітана/тренера), який сплачується федерацією порушника.  


