ПРОТОКОЛ №6
засідання президії колегії суддів Федерації шахів України
м. Київ

23 лютого 2021 р.

Присутні: Боданкін Л.М., Товчига О.Г., Довженко В.О., Хрипач Арт.Г.,
Яворовський В.О., Макаревич В.І., Хамзін Р.А. (усі по інтернету), Гнип Ю.П.
(запрошений).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про проведення Всеукраїнського семінару підвищення кваліфікації
суддів з шахів та семінару по підготовці та прийому іспитів на звання
«Арбітр ФІДЕ».
2. Про внесення змін та доповнень до «Положення про суддів».
3. Про присвоєння суддівських категорій.
4. Про порушення етичних норм Прохоровим О.В.
По п. 1.
СЛУХАЛИ: інформацію Товчиги О.Г. та Гнипа Ю.П. про необхідність
проведення Всеукраїнського семінару підвищення кваліфікації суддів з шахів та
семінару по підготовці та прийому іспитів на звання «Арбітр ФІДЕ».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Провести Всеукраїнський семінар підвищення кваліфікації шахових
суддів та семінар по підготовці та прийому іспитів на звання «Арбітр
ФІДЕ» з 10 (день приїзду) по 14 березня у м. Києві (готель «Рейнкарц»).
2. Керівником семінару призначити лектора ФІДЕ міжнародного арбітра
Товчигу О.Г. Асистентом – міжнародного арбітра Гнипа Ю.П.
3. Запрсити до участі у семінарі членів президії колегії суддів ФШУ та
молодих перспективних міжнародних арбітрів Ларкіна С.Ю., Кейка
М.М., Городиського О.О.
4. Залучити до читання лекцій з тематики організації та суддівства
шахових змагань міжнародних арбітрів Боданкіна Л.М., Ларкіна С.Ю.,
Приходько О.П.
За – 7, проти – 0, утрималися – 0.
По п. 2.
СЛУХАЛИ: Інформацію Товчиги О.Г. про нові вимоги Мінмолодьспорту
України до підготовки та переатестації суддів з шахів.
ПОСТАНОВИЛИ: Доповнити п. 2.3.3 «Положення про суддів»:
2.2.3 Постійно дбати про підвищення своєї суддівської кваліфікації, рівня
підготовленості, передавати свої знання і досвід молодим суддям, брати активну
участь в роботі колегії суддів і пропаганді спорту, в роботі семінарів з підготовки
і підвищення кваліфікації суддів. До суддівства регіональних змагань
допускаються судді з шахів, які на протязі останніх 4-х років взяли участь у

роботі місцевих (регіональних) семінарів (курсів) по підготовці та підвищенні
кваліфікації шахових суддів. До складу головних суддівських колегій Всеукраїнських
змагань залучаються судді, які на протязі останніх 4-х років взяли участь у
Всеукраїнському семінарі по підготовці та підвищенні кваліфікації шахових суддів.
За – 7 (Довженко В.О. пропонував встановити термін – 6 років), проти – 0,
утрималися – 0.
По п. 3
СЛУХАЛИ: інформацію Товчиги О.Г. та Хрипача Арт.Г. про присвоєння
суддівських категорій.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Порушити клопотання перед Виконкомом Федерації
шахів України про присвоєння звання «Національний суддя з шахів» Чубарю
Володимиру Федоровичу /м. Київ/, Цираковському Сергію Володимировичу,
Уріху Євгену Йосиповичу /обидва Дніпропетровська область/.
2. Відхилити подання на звання «Національний суддя з шахів» Ковалю
Олегу Миколайовичу /м. Київ/ через відсутність необхідного набору змагань.
3. Відхилити подання на звання «Суддя Першої категорії» Прокопчуку
Яремі Ігоровичу через подання матеріалів на присвоєння категорії до
закінчення терміну дискваліфікації та не надання матеріалів про
відновленні у правах судді Другої категорії.
За – 7, проти – 0, утрималися – 0.
По п.4.
СЛУХАЛИ: Інформацію Боданкіна Л.М. та Товчиги О.Г. про встановлені
факту маніпулювання чужим кодом та чужим рейтингом для отримання
обманним шляхом звання Майстер ФІДЕ» Прохоровим Олександром
Валерійовичем /м. Львів/.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Порушити клопотання перед Виконкомом та виконавчою дирекцією
ФШУ питання про направлення до комісій ФІДЕ (суддівської, кваліфікаційної та
чесної гри) матеріалів про факт маніпуляції чужим кодом та рейтингом для
отримання звання «Майстер ФІДЕ» обманним шляхом з можливим
позбавленням звання «Майстер ФІДЕ» та суддівської ліцензії на 3 роки.
2. Не рекомендувати залучати Прохорова О.В. до суддівства офіційних
змагань з шахів в Україні терміном на 3 роки.
За – 7 (Довженко В.О. по першій частині утримався; по другій – за), проти – 0,
утрималися – 0.

Голова Президії
колегії суддів ФШУ

Товчига О.Г.

