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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Технічні комітети Федерації лижного спорту України (надалі – Комітети ФЛСУ) створені
та діють відповідно до п.5.5. Статуту ФЛСУ, є основними структурними одиницями, які діють у
складі ФЛСУ. Метою створення Комітетів є реалізація Статутної та іншої діяльності ФЛСУ у сфері
визначеного виду лижного спорту, а саме: гірськолижного спорту, лижного двоборства, лижних
гонок, сноубордингу, стрибків на лижах з трампліну, фрістайлу.
Комітети є регулярно діючими структурами, що підпорядковуються, підзвітні керівним
органам ФЛСУ виконкому в ієрархічному порядку відповідно до Статуту ФЛСУ з дотриманням
виконавської дисципліни та репрезентують громадськість України у визначеному виді спорту, в
тому числі спортивні школи, клуби, секції з цих видів спорту, спортивні бази, центри і комплекси
спортивно-туристичної діяльності, тренерський та суддівський корпус.
Комітети будують свою роботу на принципах добровільності, гласності, демократизму,
виборності керівних органів управління Комітетів. У своїй діяльності Комітети керуються чинним
законодавством України, Статутом ФЛСУ, цим Положенням та рішеннями керівного органу
управління ФЛСУ – Президії та Виконкому, підзвітні Президії, Виконкому ФЛСУ.
2. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ТЕХНІЧНИХ КОМІТЕТІВ
2.1.
-

2.2.
-

-

-

Цілі Комітетів
Комітети мають на меті наступні основні цілі:
Сприяння ефективному розвитку визначеного виду лижного спорту, туризму цієї
спрямованості та відповідної інфраструктури в Україні.
Забезпечення високого рівня проведення змагань, зокрема дотримання міжнародних норм
підготовки спортивних трас, суддівства та безпеки.
Організація підготовки спортсменів, забезпечення високого спортивного-методичного
рівня підготовки, в тому числі у дитячих спортивних школах, клубах, секціях, формування
і підготовка збірних команд України до головних спортивних змагань.
Основні завдання Комітетів
Загальні:
Всебічна позитивна пропаганда визначеного виду лижного спорту.
Сприяння широкому інформаційному висвітленню виду спорту, зокрема проведенню
телевізійних, он-лайн трансляцій змагань в популярних соціальних, медіа, телевізійних
мережах.
Розробка, виконання довгострокових програм розвитку лижних видів спорту в Україні, що
розвиває ФЛСУ, і координуюча роль в їх реалізації.
Популяризація лижного виду спорту через будь-які популярні соціальні та інші мережі.
Проведення різноманітних заходів, навчально-тренувальних зборів, семінарів,
конференцій.
Сприяння налагодження співробітництва з питань розвитку лижних видів спорту, що
розвиває ФЛСУ, з різними організаціями України, міжнародними установами, партнерами
ФЛСУ.
Сприяння спортсменам у підвищенні їхнього рівня майстерності.
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2.3.
2.4.
2.5.






Забезпечення високого рівня організації і суддівства змагань:
Розробка календаря національних і міжнародних змагань з конкретних видів лижного
спорту, що розвиває ФЛСУ.
Розробка положень офіційних національних і міжнародних змагань з виду лижного спорту,
які проводяться під егідою ФЛСУ.
Організація і проведення чемпіонату, кубків України, інших всеукраїнських та
міжнародних змагань.
Забезпечення кваліфікованого суддівства всіх змагань, що проводяться на території
України, які проводяться під егідою ФЛСУ.
Контроль за дотриманням календарного плану змагань.
Контроль за дотриманням правил міжнародних змагань з лижного спорту (FIS, ІСR з
доповненнями до них).
Призначення Технічного делегата для проведення всіх всеукраїнських змагань з виду
лижного спорту.
Затвердження головних суддівських бригад на всеукраїнські змагання.
Забезпечення суддів технічними і методичними засобами, необхідними для проведення
змагань на високому спортивному рівні.
Підготовка та затвердження кандидатур для отримання ліцензії технічного делегата FIS,
судді FIS.
Підготовка та формування суддівського корпусу, подання пропозицій щодо порядку
присвоєння кваліфікаційних звань суддям.
Сертифікація спортивних трас, споруд і спорядження згідно міжнародних стандартів та
діючих вимог безпеки.
Сприяння проведенню в Україні міжнародних змагань різного рівня.
Підготовка національних збірних команд України:
Формування національних команд України відповідних вікових категорій за поданням
Головної тренерської ради.
Організація підготовки національних збірних команд України та забезпечення їх участь в
міжнародних змаганнях з лижних видів спорту, що розвиваються ФЛСУ.
Розробка програм підготовки національних збірних команд України з лижних видів спорту,
що розвиваються ФЛСУ.
Визначення критеріїв складу учасників, тренерів і офіційних осіб, які представлятимуть
Україну на міжнародних змаганнях з лижних видів спорту, що розвиваються ФЛСУ.
Методичні:
Організація, проведення навчально-тренувальних зборів для спортсменів, семінарів з
підвищення кваліфікації для тренерів, суддів.
Надання технічної, методичної допомоги навчально-спортивним базам та спортивнотуристичним зимовим комплексам України.
Узагальнення національного, міжнародного досвіду, розробка методичних матеріалів,
спрямованих на підвищення ефективності тренерської роботи. Розповсюдження провідного
тренерського досвіду.
Подання пропозицій щодо навчальних програм для дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної
майстерності.
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 Подання пропозицій по змінам до Єдиної спортивної класифікації України, правил змагань,
інших нормативних документів, що стосуються виду спорту.
2.6. Комерційні:
 Сприяння інвестиціям у розвиток інфраструктури, а також у підготовку національної та
юнацької збірних команд України.
 Надання методичної й консультативної допомоги спортсменам при укладанні рекламних та
інших контрактів.
 Залучення міжнародної допомоги для розвитку лижного виду спорту в Україні.
2.7. Інше:
 Комітет виступає арбітром у разі виникнення суперечливих ситуацій в Головній
тренерській Раді і Національній колегії суддів відповідно до затвердженого Положення про
суддів.
3. СКЛАД ТЕХНІЧНИХ КОМІТЕТІВ З ВИДІВ ЛИЖНОГО СПОРТУ
3.1.
У складі ФЛСУ створені та діють 6 (шість) Комітетів з видів лижного спорту, такі
як: Комітет з гірськолижного спорту, лижного двоборства, лижних гонок, сноубордингу, стрибків
на лижах з трампліну, фрістайлу.
3.2.
За своєю будовою Комітети складаються з керівництва – Голови Комітету,
Заступника, Секретаря, інших членів Комітету.
3.3.
До складу інших членів Комітету відносяться: державні тренери (за наявності),
провідні, головні, старші тренери Міністерства молоді та спорту України (надалі – ММСУ) (за
посадою).
3.4.
Представники місцевих, обласних Федерацій лижного спорту України (надалі –
Федерації) які є відокремленими структурними підрозділами ФЛСУ, або з якими укладено
відповідні договори про співробітництво, представники місцевих, обласних осередків Федерації,
яким за рішенням Вищого органу управління «Конференцією» прийнято рішення про збереження
їх статусу юридичної особи - за відповідною квотою передбаченою цим Положенням.
3.5.
Представники місцевих, обласних Федерацій, осередків входять до складу Комітету
за наступною квотою: наявності в області 1-2 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центрів
олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, училищ олімпійського резерву,
клубів, спортсмени, яких беруть участь у всеукраїнських змаганнях (обов’язкове підтвердження
протоколом змагань) у кількості 1 (один) представник. У випадку наявності в області 3 (трьох) і
більше спортивних учбових закладів, які розвивають відповідний вид лижного спорту
представники місцевих, обласних Федерацій, осередків до Комітету входять 2 (два) представника.
3.6.
Представники Національної колегії суддів (суддівського корпусу) 1 (одна) особа, в
кожному виді лижного спорту.
3.7.
У складі Комітетів функціонує і діє Головна тренерська рада (надалі – ГТР), яка
утворюється у кожному Комітеті з виду лижного спорту окремо. До складу ГТР входять: державні
тренери (за наявності), старші тренери, в тому числі областей де розвивається вид лижного спорту,
головні тренери ММСУ (за посадою). Очолює ГТР Голова який обирається на Комітеті. Голова
ГТР має право 1 (одного) голосу на засіданнях Комітету від імені ГТР. Права, обов’язки та
повноваження ГТР передбачені цим Положенням.
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3.8.
У складі Комітетів функціонує Національна колегія суддів (надалі - НКС), яка
утворюється у кожному Комітеті з виду лижного спорту окремо. До складу НКС входять: члени
Національної категорії, вищої та першої категорії суддів. Очолює НКС Голова, який обирається на
Комітеті. Голова НКС має право 1 (одного) голосу на засіданнях Комітету від імені НКС. Права,
обов’язки та повноваження НКС передбачені цим Положенням.
4. ПОРЯДОК ОБРАННЯ, ФОРМУВАННЯ, РОЗПУСКУ СКЛАДУ ТЕХНІЧНИХ
КОМІТЕТІВ З ВИДІВ ЛИЖНОГО СПОРТУ
4.1.
Голови Комітетів обираються керівним органом управління ФЛСУ – Президією на
відповідному засіданні строком на 4 (чотири) роки.
4.2.
Пропозиції щодо кандидатів на посади Голів Комітету надсилаються місцевими,
обласними Федераціями, осередками, в яких культивується даний вид спорту, на офіційну
поштову, або електронну адресу ФЛСУ за 14 (чотирнадцять) днів до початку роботи (засідання)
Президії.
4.3.
Пропозиції надіслані з порушенням строків передбачених п.4.2. цього Положення не
приймаються. Президія на власний розсуд може прийняти рішення про допуск пропозиції
надісланої з порушенням строків передбачених п.4.2. цього Положення у випадку відповідного
голосування.
4.4.
Якщо за пропозиціями заявлено одного кандидата на посаду Голови Комітету, його
кандидатура затверджується автоматично. У випадку наявності пропозицій щодо двох та більше
кандидатур на посаду Голови Комітету, Президія проводить відповідний конкурс серед заявлених
кандидатів.
4.5.
У випадку надходження на адресу ФЛСУ від міських, обласних федерацій, осередків
лише однієї кандидатури на посаду Голови Комітету, такий кандидат звільняється від участі у
конкурсі і за нього голосує лише Президія, яка розглядає кандидатуру. У випадку наявності
пропозицій щодо двох та більше кандидатур на посаду Голови Комітету, Президія проводить
відповідний конкурс серед заявлених кандидатів з урахуванням їх досягнень, успіхів, мотивації,
особистого вкладу у розвиток лижного спорту, який розвиває ФЛСУ. Президія ФЛСУ може
вимагати від кандидатів подання будь-яких документів щодо їх досягнень, успіхів, мотивації,
характеристик, рекомендацій, які допоможуть прийняти рішення відносно кандидата на посаду
Голови Комітету.
4.6.
Державні тренери (за наявності), провідні, старші та головні тренери ММСУ (за
посадою) входять до складу Комітетів автоматично.
4.7.
Представники місцевих, обласних Федерацій, осередків входять до складу Комітетів
автоматично у кількості передбаченою цим Положенням з урахуванням та дотримання
передбаченого п.3.4, 3.5. цього Положенням квотного принципу (квоти). Список представників,
членів Комітету з видів лижного спорту відповідно до квоти визначається місцевими, обласними
Федераціями, осередками самостійно та подаються до ФЛСУ не пізніше 10 (десяти) днів після
обрання Голів Комітетів.
4.8.
Представники суддівського корпусу для кожного виду лижного спорту у кількості 1
(одна) особа входять до складу Комітетів автоматично.
4.9.
Заступники Голів Комітетів, Секретарі, обираються на першому засіданні Комітету
з числа діючих членів Комітету за пропозицією (поданням) Голови Комітету.
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4.10. Голосування за Заступників, Секретарів Комітетів є відкритим. Заступники,
Секретарі Комітетів вважаються обраними, якщо за них проголосувала проста більшість всіх
учасників Комітетів, що мають право голосу.
4.11. ГТР Комітетів формується з представників тренерського корпусу, які входять до неї
автоматично за наявності статусу державного, головного, старшого тренера ММСУ (за посадою).
4.12. НКС Комітетів формується з представників суддівського корпусу, які входять до неї
автоматично у кількості передбаченої цим Положенням.
4.13. Всі члени Комітетів є повноважними представниками таких Комітетів протягом 4
(чотирьох) років та діють до моменту закінчення повноважень Голів Комітетів.
4.14. Комітети або окремий Комітет у випадку неналежного виконання своїх обов’язків
може бути розпущений достроково за рішенням Президії ФЛСУ. У випадку дострокового
розпущення Комітетів або окремого Комітету, Президією ФЛСУ визначається дата виборів нових
Голів Комітетів, Комітету та у найкоротший строк формуються нові Комітети, або Комітет з
урахуванням процедури передбаченої цим Положенням.
5. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТЕХНІЧНИМИ КОМІТЕТАМИ
5.1.
Робота Комітету проводиться у вигляді регулярних засідань, не менше ніж 2 (два)
рази на рік. У випадку необхідності Голова Комітету може ініціювати питання про проведення
додаткових, позачергових, або екстрених засідань Комітету.
5.2.
Розгляд питань і прийняття рішень, що відносяться до компетенції Комітету,
здійснюється колегіально на засіданнях Комітету.
5.3.
Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше ніж половина
членів Комітету, така присутність може бути, як фізичною, так із застосуванням електронних
засобів, через офіційну електронну пошту членів Комітету.
5.4.
Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні
членів Комітету, в тому числі з урахуванням письмових думок щодо порядку денного, або повістки
засідання, відсутніх з поважних причин членів Комітету.
5.5.
За рішенням Голови Комітету прийняття рішень з питань, що належать до
компетенції Комітету, можуть здійснюватись шляхом проведення письмового опитування за
допомогою таких засобів зв’язку як: електронна пошта.
5.6.
Питання щодо яких планується прийняти рішення шляхом проведення письмового
опитування за допомогою електронної пошти, визначається особисто Головою Комітету.
5.7.
Відсутні з поважних причин члени Комітету можуть брати участь у роботі Комітету
дистанційно, через письмове опитування, що здійснюється за офіційною електронною поштою
члена Комітету. У випадку неможливості членом Комітету висловити свою офіційну позицію
дистанційно, такий член Комітету зобов’язаний повідомити про це обласну, місцеву Федерацію,
або осередок, який за довіреністю керівника уповноважує іншу особу для участі у роботі Комітету.
5.8.
Офіційною електронною поштою Комітету для прийняття рішень шляхом
письмового опитування є: «____________________». Всі члени Комітету зобов’язані надати будьяким зручним способом свої офіційні електронні адреси Голові Комітету протягом 10 (десяти) днів
з моменту їх входу до складу Комітету. Офіційними електронними адресами членів Комітету є
електронні пошти, які були надіслані / надані та отримані Головою Комітету. У випадку втрати
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доступів до офіційної електронної пошти, член Комітету зобов’язаний повідомити про це
терміново Голову Комітету та надати нову свою офіційну електронну пошту.
5.9.
Проведення письмового опитування здійснюється шляхом надсилання з офіційної
електронної пошти Комітету на офіційні електронні пошти членів Комітету листа з питаннями для
голосування. Член Комітету, отримавши лист з питаннями для голосування має надати свою
відповідь: «За», «Проти», «Утримався» по кожному питанню та направити результати свого
голосування на офіційну електронну пошту Комітету.
5.10. Члени Комітету зобов’язані дотримуватись вимог передбачених цим Положенням
щодо порядку голосування шляхом письмового опитування. У випадку недотримання членами
Комітету вимог щодо письмового опитування результати такого голосування від членів Комітету
вважаються недійсними та не приймаються до уваги Комітетом.
5.11. За результатами проведеного засідання Комітету складається протокол, або
оформлюється рішення та підписується Головою та Секретарем Комітету. У випадку відсутності з
поважних причин на засіданні Комітету Секретаря, Голова Комітету призначає тимчасово
виконувача обов’язки Секретаря на відповідне засідання для ведення протоколу, оформлення
рішення та його підписання.
5.12. Засідання Комітету проводяться відповідно до плану роботи, затвердженого
Головою Комітету, позачергове, або екстрене засідання Комітету може бути скликане за
ініціативою Голови Комітету або на вимогу більшості членів Комітету, на вимогу керівного органу
ФЛСУ – Президії, або Виконкому ФЛСУ.
5.13. Роботою Комітету керує Голова, а в разу його відсутності з поважних причин,
роботою Комітету керує Заступник Голови з усіма правами, що є у Голови Комітету.
5.14. На засіданнях Комітету ведеться протокол. Рішення Комітету мають оформлятися у
вигляді протоколу, окремого рішення. Всі рішення прийняті Комітетом, мають оформлятися
письмово та бути підписані Головою або особою, що його заміщує, та Секретарем.
5.15. На засіданнях Комітету мають право бути присутні члени Президії ФЛСУ. Їх голос
є дорадчим і при вирішенні будь-яких питань на Комітеті до уваги не береться.
5.16. ГТР приймає рішення з будь-яких питань, які знаходяться у їхньому віданні, у межах
їх повноважень по напрямку тренерської діяльності, якщо інше не передбачено цим Положенням,
рішеннями Президії, Виконкому ФЛСУ та підпорядковуються Голові Комітету. Голова ГТР
обирається на Комітеті та може мати заступника у разі погодження кандидатури Комітетом.
5.17. Чергові засідання ГТР проводяться у випадку необхідності не менше ніж 2 (два)
засідання на рік. Чергові засідання скликає Голова Комітету у випадку необхідності за поданням
ГТР або на власний розсуд. Засідання ГТР проводить Голова Комітету, або у випадку його
відсутності з поважних причин його Заступник.
5.18. Засідання ГТР вважаються легітимними, якщо на них присутні більше половини
членів ГТР з урахуванням думки осіб, щодо яких здійснюється письмове опитування у порядку
передбаченому цим Положенням.
5.19. Рішення ГТР приймаються простою більшістю голосів з обов’язковим урахуванням
думки осіб, що беруть участь у засіданні дистанційно на підставі письмового опитування. У
випадку рівної кількості голосів, вирішальним є голос Голови Комітету, а у випадку його
відсутності з поважних причин його Заступника. Всі рішення прийняті ГТР узгоджуються з
Головою Комітету та погоджуються з Виконкомом ФЛСУ.
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5.20. НКС приймає рішення з будь-яких питань, які знаходяться у їхньому віданні, у
межах їх повноважень по напрямку спортивної суддівської діяльності, якщо інше не передбачено
цим Положенням, або рішеннями Президії, Виконкому ФЛСУ та підпорядковуються Голові
Комітету. Голова НКС обирається на Комітеті та може мати заступника, у разі погодження
кандидатури Комітетом.
5.21. Чергові засідання НКС проводяться у випадку необхідності не менше ніж 2 (два)
засідання на рік. Чергові засідання скликає Голова Комітету у випадку необхідності за поданням
НКС, або на власний розсуд. Засідання НКС проводить Голова Комітету, або у випадку його
відсутності з поважних причин його Заступник.
5.22. Рішення НКС приймаються простою більшістю голосів, з обов’язковим
урахуванням думки осіб, що беруть участь у засіданні дистанційно на підставі письмового
опитування. У випадку рівної кількості голосів, вирішальним є голос Голови Комітету, а у випадку
його відсутності з поважних причин його Заступника. Всі рішення прийняті НКС підлягають
узгодженню з Комітетом на відповідність спортивної політики, стратегії, мети (цілей), завдань та
напрямів діяльності, що передбачені статутом ФЛСУ.
5.23. Рішення Комітету набирають чинності з моменту їх прийняття та затвердження
Виконкомом ФЛСУ. Всі рішення прийняті Комітетом в обов’язковому порядку мають бути
надіслані в строк не пізніше 5 (п’яти) робочих днів до Виконкому ФЛСУ на затвердження.
Виконком ФЛСУ розглядає рішення Комітету на предмет дотримання Комітетом спортивної
політики, стратегії, мети (цілей), завдань та напрямів діяльності ФЛСУ, що передбачені Статутом,
упродовж 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання рішень. Виконком ФЛСУ має право у
випадку необхідності з урахуванням потреб, можливостей ФЛСУ здійснювати коригування рішень
Комітету, або відмовляти в їх затвердженні.
5.24. Рішення Комітету, що не були подані на затвердження, або Виконкомом ФЛСУ було
відмовлено в їх затвердженні вважаються недійсними, до уваги не беруться та забороняється будьяке їх виконання.
6. ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТЕХНІЧНИХ КОМІТЕТІВ
6.1.
Голова Комітету:
6.1.1. Приймає будь-які рішення, що відносяться до компетенції Комітету з виду лижного
спорту у порядку передбаченому цим Положенням.
6.1.2. Обирається на керівному органі ФЛСУ – Президії за поданням місцевих, обласних
Федерацій, осередків у порядку передбаченому цим Положенням.
6.1.3. Звітує про роботу Комітету перед його членами, Президією, Виконкомом ФЛСУ.
6.1.4. Приймає термінові, оперативні рішення з подальшим затвердженням їх на
Виконкомі ФЛСУ, якщо інше не передбачено цим Положенням.
6.1.5. Від імені Комітету підписує офіційні документи, угоди.
6.1.6. Бере участь у засіданнях Президії ФЛСУ з правом 1 (одного) голосу.
6.1.7. Підписує листи та іншу ділову кореспонденцію в межах його повноважень.
6.1.8. Головує на засіданнях, в тому числі ГТР, НКС, скликає чергові, позачергові, екстрені
засідання, видає у межах своїх повноважень накази, розпорядження та здійснює контроль за їх
виконанням, дотриманням.
6.1.9. Розподіляє обов’язки між членами та структурами, що входять до складу Комітету.
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6.1.10. Здійснює інші повноваження необхідні для ефективного функціонування, виконання
обов’язків Комітету та розвитку лижного спорту в Україні.
6.1.11. Звертається у випадку необхідності за роз’ясненнями до керівних органів управління
ФЛСУ – Президії, Виконкому, Президента щодо виконання умов цього Положення. Роз’яснення
надані керівними органами ФЛСУ – Президією, Виконкомом, Президентом є обов’язковими до
виконання Комітетами.
6.1.12. Дотримується вимог цього Положення, статуту ФЛСУ інших рішень,
розпорядження керівних органів ФЛСУ передбачених цим Положенням.
6.2.
Заступник Голови Комітету:
6.2.1. У разі відсутності на засіданні Голови Комітету виконує всі його обов’язки з
відповідними повноваженнями передбаченими цим Положенням.
6.2.2. Виконує за дорученням Голови Комітету іншу роботу необхідну для ефективного
виконання обов’язків Комітетом.
6.2.3. Обирається на першому засідання Комітету за поданням Голови Комітету.
6.2.4. Бере участь у роботі Комітету на засіданнях у порядку передбаченому цим
Положенням з правом голосу.
6.3.
Секретар Комітету:
6.3.1. Веде внутрішню документацію Комітету
6.3.2. Оформлює та підписує протоколи засідань, рішень Комітету.
6.3.3. Бере участь у роботі Комітету на засіданнях у порядку передбаченому цим
Положенням з правом голосу.
6.3.4. Здійснює листування і співпрацю з співпрацючими структурами і партнерами.
6.3.5. Надає поточну інформацію і вирішує комунікаційні питання Комітету.
6.3.6. Постійно співпрацює з місцевими, обласними Федераціями, осередками, у випадку
необхідності інформує їх про прийняті рішення, вирішує інші технічні питання, що є в Комітеті.
6.3.7. Інформує всіх членів Комітету про питання, що будуть розглядатись на Комітеті,
здійснює у разі необхідності розсилку документів необхідних для роботи членів Комітету, інших
документів, рішень.
6.3.8. На вимогу керівних органів ФЛСУ інформує про прийняті рішення Комітетом.
6.3.9. Обирається на першому засіданні Комітету за поданням Голови Комітету.
6.3.10. Виконує інші доручення Голови, Заступника Комітету.
6.4.
Інші члени Комітету:
6.4.1. Беруть участь на засіданнях Комітету з правом відповідного голосу.
6.4.2. Виконують доручення Голови, Заступника Комітету.
6.4.3. Сприяють розвитку лижного спорту в Україні через свою роботу у Комітеті.
6.4.4. Надають пропозиції щодо поліпшення роботи Комітету та його керівництва.
6.4.5. Користуються по можливості підтримкою ФЛСУ в своїй діяльності.
6.4.6. Виносять питання, які вважають необхідними на розгляд Комітету.
6.4.7. Користуються правовим та соціальним захистом законних прав та інтересів з боку
ФЛСУ.
6.4.8. Організовують відповідні групи, які здійснюватимуть допомогу у виконанні
повноважень Комітету без права голосу таких груп на засіданнях Комітету.
6.5.
ГТР:
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6.5.1. Беруть участь на засіданнях Комітету через свого голову з правом відповідного
голосу.
6.5.2. Вирішують будь-які питання, що віднесені до їх компетенції по напрямку
тренерської діяльності.
6.5.3. Голова ГТР користується всіма правами передбаченими для інших членів Комітету,
визначеними в п.6.4. цього Положення.
6.5.4. Члени ГТР Користуються всіма правами передбаченими для інших членів Комітету,
визначеними в п.6.4. цього Положення, крім п.6.4.1.
6.6.
НКС:
6.6.1. Беруть участь на засіданнях Комітету через свого Голову з правом відповідного
голосу.
6.6.2. Вирішують будь-які питання, що віднесені до їх компетенції по напрямку спортивної
суддівської діяльності.
6.6.3. Голова НКС користується всіма правами передбаченими в п.6.4. цього Положення.
6.6.4. Члени НКС користуються всіма правами передбаченими п. 6.4. цього Положення
крім п.6.4.1.
6.7.
Провідні тренери:
6.7.1. Беруть участь на засіданнях Комітету з правом відповідного голосу.
6.7.2. Провідні тренери Комітету з відповідного лижного виду спорту, що розвиває ФЛСУ
користуються усіма правами передбаченими п 6.4. цього Положення.
6.8.
Член Комітету може бути виведений з його складу за рішенням Президії або інших
керівних органів управління ФЛСУ – Президії, Виконкому, внаслідок неналежного виконання
своїх обов’язків, у тому числі відсутності більше ніж на 2 (двох) засіданнях без поважних причин,
або за власним бажанням подавши відповідну заяву на Голову Комітету. У випадку виведення з
складу членів Комітету обласні Федерації, осередки ФЛСУ, або інші структури, що є в складі
Комітету мають подати нову кандидатуру для участі в Комітеті.
6.9.
Члени Комітетів зобов’язані дотримуватись вимог цього Положення, Статуту
ФЛСУ, рішень керівних органів управління ФЛСУ – Президії, Виконкому, Президента.
6.10. Члени Комітетів вчиняють інші дії необхідні для ефективного виконання роботи та
функціонування Комітету.
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1.
Контроль за діяльністю Комітетів здійснює Президія та Виконком ФЛСУ.
7.2.
Усі зміни до цього Положення є чинні, якщо внесені керівним органом управління
ФЛСУ – Президією, або Виконкомом.
7.3.
У випадку неврегульованості деяких положень, протиріч, Президія та Виконком
ФЛСУ, з власної ініціативи, або за поданням Голів Комітетів можуть вносити відповідні зміни.
Надавати роз’яснення, які будуть обов’язковими до виконання Комітетами дозволяється Президії,
Виконкому, Президенту ФЛСУ.
7.4.
Всі рішення прийняті Президією, Виконкомом, Президентом є обов’язковими для
виконання Комітетами.
7.5.
Положення набирає чинності з моменту його затвердження керівним органом ФЛСУ
– Президією.
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