Розділ 1. Загальні положення
1.1. Положення про Дисциплінарний комітет (далі Положення) визначає процедуру розгляду
питань і винесення рішень.
1.2. Положення розроблено на основі Статуту і регламентуючих документів Федерації
пауерліфтингу України (ФПУ), Європейської федерації пауерліфтингу (EPF), Міжнародної
федерації пауерліфтингу (IPF) та чинного законодавства України. Положення визначає
організаційні та процедурні заходи, принципи діяльності та коло питань, що відносяться до
компетенції Дисциплінарного Комітету (ДК).
1.3. Мета Положення - визначення порядку розслідування, розгляду та винесення рішень з питань
порушення Статуту ФПУ, дисциплінарних правил ФПУ та IPF і регламентів змагань, що
проводяться під егідою ФПУ на основі створення організаційних, правових засад і сфери
повноважень юридичних органів ФПУ відповідно до вимог Статуту ФПУ.
1.4. Завдання Положення - привести порядок розгляду та винесення рішень з питань порушення
норм діючих регламентуючих документів ФПУ у відповідність вимогам EPF, IPF та чинного
Законодавства України.
Розділ 2. Юридичні органи ФПУ
Стаття 1. Визначення.
2.1 .Юридичними органами ФПУ є: Дисциплінарний комітет (далі ДК), Рада ФПУ - як апеляційний
орган.
2.2.ДК є постійним робочим органом ФПУ.
2.3.ДК є незалежним. Його члени діють в рамках визначених Статутом, іншими регламентуючими
документами ФПУ, цього Положення чинним законодавством України та згідно зі своєю совістю.
2.4.Голова ДК обирається Радою ФПУ.
2.5. ДК приймає рішення простою більшістю голосів. У разі рівності голосів, голос Голови є
вирішальним (за його відсутності - заступника).
2.6. Члени ДК зобов'язані дотримуватись конфіденційності.
Стаття 2. Склад ДК.
2.7 Склад ДК, у кількості 5 осіб, затверджується Радою ФПУ, за поданням Голови, терміном на 4
роки і підзвітний Раді ФПУ.
2.8. Члени ДК, крім Голови, не можуть бути членами Ради. 2.8 ДК, на своєму засіданні, обирає
заступника Голови ДК та секретаря ДК.
2.10. Як правило, ДК приймає рішення в присутності всіх його членів. Кворум для прийняття
рішень - 3 члени ДК, у тому числі Голова, або його заступник.
Розділ 3. Повноваження ДК
Стаття 1. Повноваження ДК.
3.1. Юрисдикція та діяльність ДК визначається Статутом ФПУ та цим Положенням.
3.2. ДК розглядає питання у випадку, коли спортсмен або офіційна особа (члени ФПУ),
колективний член ФПУ звинувачуються в наступному:
1) порушення Статуту та інших регламентуючих документів;
2) створює ФПУ або пауерліфтингу погану славу;
3) дії члена ФПУ (індивідуального або колективного) суперечать або протилежні інтересам
ФПУ;
4) порушення любого правила або інструкції, затверджених Радою ФПУ.
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3.3. ДК може застосовувати санкції та дисциплінарні міри до будь-якого колективного або
індивідуального члена ФПУ.
3.4. У разі необхідності ДК може звернутися для отримання інформації до будь-якого комітету,
комісії, структурного підрозділу ФПУ або органів та фізичних осіб, що мають відношення до
розгляду питань.
Розділ 4. Основні положення, процедура
Стаття 1. Скликання та представництво.
4.1. Голова (за його відсутності заступник) скликає засідання ДК.
4.2. Голова або його заступник веде засідання.
4.3. Секретар ДК веде справи, протоколи засідань.
4.4. На засідання можуть бути запрошені представники колективних членів ФПУ, спортсмени,
тренери, спеціалісти, офіційні особи.
4.5. На засіданні ДК ФПУ можуть бути присутні Президент ФПУ або один з членів Президії Ради
ФПУ, у якості спостерігача.
Стаття 2. Процедура розгляду питань.
4.6. Підготовку питань, які надійшли до ДК, проводить один з його членів за дорученням Голови
ДК.
4.7. У процесі розгляду питань ДК може вдатися до консультацій та висновків експертів,
дотримуючись конфіденційності.
4.8. Якщо в процесі розгляду питань не встановлено будь-якого дисциплінарного порушення,
Голова ДК (за відсутності його заступник) приймає рішення про припинення розслідування, про
що інформує зацікавлені сторони, Президію Ради ФПУ та Президента ФПУ.
4.9. Розглянуті питання оформляються протоколом засідання до якого додаються використані
матеріали.
4.10. За рішенням ДК може бути запроваджене додаткове розслідування.
4.11. Процедура розгляду питань, порядок прийняття рішень носить конфіденційний характер і
розголосу не підлягають.
Стаття 3. Засідання ДК.
4.12. Слухання проводяться за заявою, що представлена у письмовій формі.
4.13. Зацікавленні сторони сповіщаються щодо дати проведення засідання. У зацікавленої сторони
(спортсмен, офіційна особа або колективний член ФПУ) є можливість бути представленою в ДК
уповноваженою особою, наприклад адвокатом. Усі витрати на представника мають бути
відшкодовані безпосередньо зацікавленою стороною (спортсмен, офіційна особа або колективний
член ФПУ), незалежно від результатів слухання.
4.14. ДК з'ясовує обставини справи на підставі наданих документів. При необхідності ДК може
вимагати додаткові документи.
4.15. ДК може брати до уваги письмові або усні свідчення.
4.16. За підсумками розгляду питань ДК приймає рішення.
4.17. Усі зацікавлені сторони письмово повідомляються про прийняті рішення.
4.18. При оголошенні рішення зацікавленим сторонам повідомляється про можливість подання
апеляції у десятиденний термін у Раду ФПУ.
Стаття 4. Фінансові витрати.
4.19.Фінансові витрати на проведення засідань ДК відшкодовуються ФПУ. ДК не несе витрат по
відрядженню зацікавлених осіб. ФПУ може фінансувати витрати, що пов'язані з розслідуванням
(відрядження членів ДК, залучення фахівців тощо).
Розділ 5. Розгляд апеляцій
Стаття 1. Розгляд апеляцій.
5.1. Розгляд апеляцій на рішення ДК відноситься до юрисдикції Ради ФПУ.
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5.2. Подання апеляцій не призупиняє рішення ДК, за винятком апеляцій з фінансових питань.
5.3. Подавати апеляцію мають право тільки зацікавлені сторони.
5.4. При розгляді апеляції на засіданні Ради ФПУ ДК представляє один з його членів.
5.5. Рада ФПУ ухвалює рішення про прийняття справи до свого впровадження тільки після
перерахування юридичною особою грошового внеску в сумі 500 грн., фізичною особою - в сумі
200 грн. на р/р ФПУ, або у касу.
5.6. До апеляційної заяви додаються:
а) письмове обгрунтування;
б) письмові докази, копії документів, що підтверджують обставини, викладені в апеляційній заяві;
Стаття 2. Процедура апеляції.
5.7. Після надходження апеляції, Рада ФПУ в семиденний термін створює Апеляційну комісію
(АК) у складі представників ДК, Ради ФПУ і інші, про що повідомляє зацікавленні сторони і
назначає дату засідання АК .
5.8. Тільки запрошені особи можуть бути присутніми на засіданні АК при розгляді апеляції.
5.9. АК може проводити засідання й ухвалювати рішення без запрошення зацікавлених сторін.
5.10. АК може запросити додаткові документи.
5.11. АК може викликати додаткових свідків, експертів.
5.12. У рамках апеляції АК проводить розслідування фактів і юридичних підстав для прийняття
рішення.
5.13. Члени АК повинні дотримуватись конфіденційності як до, так і після прийняття остаточного
рішення.
5.14. Рішення, прийняте АК може підтверджувати або змінювати рішення ДК.
5.15. Рішення АК у п'ятиденний термін направляється зацікавленим сторонам.
5.16. АК може повернути справу до ДК на доопрацювання.
5.17. Рішення АК є остаточним і набуває чинності негайно та оскарженню не підлягає.

ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРАВИЛА ФЕДЕРАЦІЇ ПАУЕРЛІФТИНГУ УКРАЇНИ
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Дисциплінарні Правила Федерації пауерліфтингу України (далі - Правила) розроблені на
основі статутів та регламентуючих документів IPF, EPF та ФПУ. Правила слугують досягненню
Статутних цілей та визначають норми відповідальності за порушення вимог регламентів змагань з
пауерліфтингу, що проводяться під егідою ФПУ, EPF, IPF (далі - регламентів).
1.2. Дія Правил розповсюджується на всі випадки дисциплінарних порушень.
1.3. При розгляді юридичним органом ФПУ (ДК) випадків, що не регулюються цими Правилами,
рішення приймається у відповідності з принципами правосуддя й справедливості.
1.4. Правила є обов'язковими для виконання усіма членами ФПУ (спортсмени, офіційні особи та
колективні члени ФПУ).
1.5. Колективні члени ФПУ несуть відповідальність за поведінку спортсменів, тренерів, фахівців та
офіційних осіб, які входять до складу їх делегацій (команд).
1.6. Випадки недотримання вимог та положень регламентів розглядаються юридичними органами
ФПУ, які можуть застосовувати дисциплінарні санкції.
1.7. Рішення дисциплінарних органів колективних членів ФПУ може бути оскаржене зацікавленою
стороною в ДК не пізніше 10 діб з моменту його отримання.
1.8. У разі незгоди зацікавленої сторони з прийнятим рішенням ДК воно може бути оскаржене
зацікавленою стороною в Раді ФПУ не пізніше 10 діб з моменту його отримання.
1.9. Рішення, що оскаржується в ДК, може бути підтверджене, змінене або відмінене.
1.10. Рішення, прийняте Апеляційною комісією, є остаточним і обов'язковим для всіх зацікавлених
сторін.
1.11. Члени ФПУ зобов'язані виконувати рішення керівних та виконавчих органів ФПУ.
1.12. Невиконання або несвоєчасне виконання членами ФПУ рішень ДК є грубим порушенням
Статуту ФПУ до порушників можуть бути застосовані відповідні санкції.

4

Розділ 2. Санкції та дисциплінарні міри
Стаття 1. Відповідальність колективних і індивідуальних членів ФПУ.
2.1.3а невиконання Статутних та регламентних норм до колективних (регіональних організацій
пауерліфтингу) та індивідуальних членів ФПУ можуть бути застосовані наступні санкції:
- попередження;
- суворе попередження;
- обов'язковий грошовий внесок згідно визначення IPF, EPF;
- позбавлення членства у ФПУ (за остаточним рішенням Ради ФПУ);
- умовна дискваліфікація спортсмена, тренера, офіційної особи (терміном до 2 років);
- дискваліфікація спортсмена, тренера, офіційної особи (перший раз - 1 рік, за другий раз - 2
роки, за третій раз - довічно);
- анулювання результатів змагань;
- виключення зі складу учасників команд;
- дискваліфікація міста або місця (спортивної чи іншої споруди) проведення змагань;
- дискваліфікація регіонального осередку ФПУ.
- інші санкції відповідно до вимог Дисциплінарних правил ФПУ та регламентуючих
документів IPF, EPF та ФПУ.
Стаття 2. Відповідальність колективних членів ФПУ (регіональних організацій ФПУ, клубів,
ДЮСШ).
2.2.Порушення, за які застосовуються дисциплінарні санкції до колективних членів:
- провокаційні дії спортсменів, офіційних осіб колективних членів, що викликали безладдя на
місці змагань або прилеглій території.
- неетична, некоректна, неспортивна поведінка спортсмена, керівників команди та інших
посадових і офіційних осіб команди (клубу) до, під час та після змагань.
- незабезпечення громадського порядку та безпеки на місці змагань або прилеглій до нього
території до, під час та після змагань тією регіональною організацією, на території якої
проводяться змагання.
- невиконання тією регіональною організацією, на території якої проводяться змагання, умов
та вимог, що пред'являються до місця проведення змагань та змагального обладнання.
- проведення змагань з порушенням норм спортивної етики.
- порушення вимог, регламентів та Положень ФПУ або рішень керівних органів ФПУ.
- незабезпечення участі спортсменів у планових заходах збірних команд України.
- порушення термінів перерахування членських, заявочних та інших обов'язкових внесків.
- невиконання Положення про змагання.
- участь спортсменів без дозволу ФПУ у змаганнях з пауерліфтингу (триборство) та жиму
лежачи, які проводяться іншими спортивними федераціями (асоціаціями).
- ухилення від розрахунків за трансферними зобов'язаннями перед вітчизняними та
зарубіжними клубами.
- невиконання умов контрактів з спортсменами, тренерами, лікарями, масажистами,
адміністраторами та іншими фахівцями.
- невиконання рішень керівних та виконавчих органів ФПУ.
- відповідальність за відмову сплати грошових внесків за дискваліфікацію спортсменів.
- відповідальність за участь у несанкціонованих IPF та ФПУ заходах.
- допуск спортсменів, тренерів, офіційних осіб які є членами інших федерацій (асоціацій),
або спортсменів, тренерів, офіційних осіб, що дискваліфіковані, до змагань з пауерліфтингу
(триборство) та жиму лежачи різного рівня.
- інші порушення відповідно до вимог Дисциплінарних правил ФПУ та регламентуючих
документів IPF, EPF та ФПУ.
2.3. Санкції, що застосовуються до колективних членів ФПУ.
- попередження.
- суворе попередження.
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- анулювання результатів змагань.
- позбавлення залікових очок.
- дискваліфікація міста або місця (спортивної чи іншої споруди) проведення змагань.
- виключення зі складу учасників команд.
- компенсація витрат штрафу за дискваліфікацію на міжнародних змаганнях у разі відмови
спортсмена, або дискваліфікація колективного члена ФПУ, на певний період, визначений Радою
ФПУ.
- інші санкції відповідно до вимог Дисциплінарних правил ФПУ та регламентуючих
документів IPF, EPF та ФПУ.
Стаття 3. Відповідальність офіційних осіб колективних членів ФПУ (членів делегацій, суддів,
тренерів і ін.). 2.4.Порушення, за які застосовуються санкції та дисциплінарні міри до офіційних
осіб ФПУ, регіональних організацій ФПУ, клубів (команд).
- грубий вислів, або некоректне звинувачення на адресу керівних та виконавчих органів
ФПУ, регіональних організацій ФПУ, клубів (команд) та їх офіційних представників.
- неетична, некоректна поведінка до, під час та після змагань.
- неетичні випади на адресу організаторів змагань та суддівського корпусу.
- порушення вимог та умов проведення змагань, що визначені регламентом.
- невиконання вимог регламентів щодо оформлення документації з проведення змагань.
- ухилення від виконання рішень і постанов ФПУ, регіональних організацій пауерліфтингу
- розірвання контракту із спортсменом, тренером та іншими фахівцями в односторонньому
порядку без поважних причин.
- незабезпечення участі спортсменів у запланованих ФПУ заходах збірних команд України.
- невиконання вимог Статуту та регламентів ФПУ, регіональних організацій ФПУ.
- дії, які спрямовані на пропаганду допінгу у спорті.
- невиконання умов контрактних зобов'язань перед спортсменами, тренерами та іншими
фахівцями.
- примушення або причетність до вживання спортсменів до заборонених препаратів
(допінгу).
- участь без дозволу ФПУ у змаганнях з пауерліфтингу (триборство) та жиму лежачи, які
проводяться іншими спортивними федераціями (асоціаціями).
- інші порушення відповідно до вимог Дисциплінарних правил ФПУ та регламентуючих
документів IPF, EPF та ФПУ.
2.5. Санкції, що застосовуються до офіційних осіб регіональних організацій ФПУ, клубів (команд).
- попередження;
- суворе попередження;
- дискваліфікація, відсторонення або усунення від виконання службових обов'язків на
певний період часу;
- грошовий внесок згідно визначення IPF, EPF.
- інші порушення відповідно до вимог Дисциплінарних правил ФПУ та регламентуючих
документів IPF, EPF та ФПУ.
Стаття 4. Відповідальність спортсменів, членів ФПУ.
2.6. Порушення, за які застосовуються санкції та дисциплінарні міри до спортсменів членів ФПУ
- образливі або нецензурні вислови, або жести на адресу партнера, суперника, судді, інших
офіційних осіб, глядачів.
- невиконання умов укладеного контракту після прийняття відповідного рішення юридичним
органом.
- погрози або спроба фізичного впливу на суддів, інших офіційних осіб.
- неетична, некоректна, неспортивна поведінка спортсмена до, під час та після змагань.
- вживання заборонених речовин (допінгу).
- ухилення від здачі біопроби на допінг-контроль (як під час змагань, так і за окремим
рішенням Ради ФПУ).
- участь без дозволу ФПУ у змаганнях з пауерліфтингу (триборство) та жиму лежачи, які
проводяться іншими спортивними федераціями (асоціаціями).
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2.7. Санкції, що застосовуються до спортсменів.
- попередження.
- суворе попередження.
- умовна дискваліфікація.
- дискваліфікація.
- грошовий внесок згідно визначення IPF, EPF.
- виведення із складу збірної команди України на певний період часу.
- дискваліфікація за вживання допінгу, відповідно до вимог кодексу WADA, дисциплінарних
правил IPF, EPF, ФПУ (перший раз - 2 роки, за другий раз - довічно).
- грошовий внесок на проведення допінг-контролю у подвійному розмірі вартості витрат, у
разі його позитивного результату.
- дискваліфікація за участь без дозволу ФПУ у змаганнях з пауерліфтингу (триборство) та
жиму лежачи, які проводяться іншими спортивними федераціями (асоціаціями) несанкціоновані
IPF та ФПУ, на 12 місяців від дати виступу на цих змаганнях, якщо спортсмен під час
дискваліфікації виступив на подібних змаганнях повторно, то початок наступного терміну
дискваліфікації (12 місяців) починається з дня закінчення попередньої дискваліфікації і т.д.
- інші санкції відповідно до вимог Дисциплінарних правил ФПУ та регламентуючих
документів IPF, EPF та ФПУ.

Стаття 5. Відповідальність суддів.
2.8.Санкції та дисциплінарні міри до суддів застосовуються згідно положення про суддів ФПУ.
Розділ 3. Заключні положення
3.1. Питання щодо застосування санкцій та дисциплінарних мір, не передбаченими цим
Положенням, розглядаються юридичними органами в кожному конкретному випадку, керуючись
принципами законності та справедливості.
3.2. ДК має право надавати офіційне роз'яснення щодо тлумачення Положення, а також питань,
пов'язаних із застосуванням санкцій та дисциплінарних мір.
3.3. Члени ФПУ мають право вносити пропозиції щодо змін та доповнень до даного Положення.
3.4. Рада ФПУ має право приймати тимчасові зміни до даного Положення та дисциплінарних
правил ФПУ.
3.5. Положення ДК затверджує Рада ФПУ.

