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1. Загальні положення секції нігтьової естетики 

 

1.1. Секція нігтьової естетики створюється за наказом Президента СПУ 

(згідно п.5.6 Статуту Спілки) 

1.2. Основні задачі секції з нігтьової естетики – розвиток та популяризація 

конкурсного руху на національному та міжнародному рівнях, підвищення 

престижності професії «майстер з нігтьової естетики», сприяння 

покращенню якості послуг нігтьового сервісу в салонах краси, 

підвищення професіоналізму майстрів та стандартизація навчальних 

послуг в індустрії краси. 

1.3. Віце-Президент СПУ з нігтьової естетики організовує роботу секції та 

несе відповідальність за її діяльність (згідно п.5.7.2. Статуту Спілки). 

Кандидатура Віце-Президента з нігтьової естетики може рекомендуватися 

на загальних зборах всіх членів СПУ – Конференції та затверджуватись 

Президентом або, у період між Конференціями, може бути призначена та 

звільнена Президентом СПУ. 

1.4. До складу секції нігтьової естетики СПУ входить: суддівська колегія 

чемпіонатів з нігтьової естетики (сертифіковані судді, судді-стажери, 

статисти), сертифіковані тренери, майстри з нігтьової естетики. 

 

2. Загальні положення про суддівську колегію. 

 

2.1  У своїй діяльності суддівська колегія  з нігтьової естетики керується 

Статутом СПУ, цим положенням та внутрішніми регламентами, які 

розробляться суддівської колегією для забезпечення ефективної 

діяльності Спілки. 

2.2   Дане положення розроблене з метою формалізації суддівства змагань з 

нігтьової естетики та для того, щоб допомогти усім сертифікованим 

членам суддівської колегії підтримувати найвищий рівень стандартів, 

професіоналізм та об’єктивність під час суддівства відбіркових турів та 

Чемпіонату України, які проводяться під егідою СПУ.    

2.3 Члени суддівської колегії повинні професійно, чесно та неупереджено 

виконувати свої функціональні обов’язки під час проведення змагань, 

бути прикладом для майстрів з нігтьової естетики. Вести боротьбу з 

порушенням правил змагань та всіма випадками недисциплінованості. 

Постійно підвищувати та підтверджувати свою суддівську кваліфікацію. 

2.4 Це положення розробляється та може бути доповнено Президентом СПУ, 

Віце-Президентом з нігтьової естетики та сертифікованими членами 

суддівської колегії.  

2.5 Дане положення вводиться в дію після затвердження його на Загальних 

Зборах сертифікованих членів суддівської колегії та є обов’язковим для 

виконання усіма членами суддівської колегії. Зміни та доповнення до 

цього положення можуть пропонуватись  кожним членом суддівської 

колегії та бути прийнятими після їх загального обговорення та 

затвердження органами управління. 
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3. Органи управління суддівською колегією та механізм прийняття 

рішень. 

 

Управління суддівською колегією здійснюється на засадах демократизму, 

гласності, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням Статуту 

Спілки, та регламентуючих документів діяльності нігтьової секції СПУ. 

Органами управління суддівською колегією є: Загальні збори 

сертифікованих членів суддівської колегії (далі «Загальні збори»), Президент 

СПУ, Віце-Президент СПУ з нігтьової естетики. 

3.1 Загальні Збори – є вищим керівним органом суддівської колегії.                  

До складу загальних зборів входять: сертифіковані судді усіх рівнів, судді-

стажери, статисти. Кожен член Загальних Зборів має 1 голос. 

Рішення приймаються простою більшість голосів шляхом відкритого або 

таємного голосування. Члени Загальних Зборів, які з поважних причин не 

можуть бути присутніми на засіданні – можуть голосувати онлайн.  

Засідання загальних зборів є повноважними, а їх рішення легітимними, якщо в 

голосуванні взяли участь не менше 50% від їх складу. 

Загальні збори проводяться з черговістю 1 раз на рік. Про скликання 

Загальних зборів повідомляє Віце-Президент не пізніше ніж за 14 днів до дати 

їх проведення. Позачергові загальні збори, в разі необхідності, можуть бути 

скликані за ініціативою Президента,  Віце-Президента або членів Загальних 

Зборів, які володіють 30% голосів. Головує на Засіданнях Загальних Зборів 

Віце-Президент з нігтьової естетики. 

 

До компетенції Загальних Зборів відносяться наступні питання: 

- Затвердження правил на чемпіонати з нігтьової естетики 

- Обговорення, внесення пропозицій, формування умов участі в онлайн та 

офлайн чемпіонатах та винесення їх та розгляд та затвердження голові 

оргкомітету чемпіонату та Президенту СПУ.  

- Затвердження переліку номінацій на конкурсний рік. Введення нових 

номінацій на чемпіонати та прийняття рішення щодо прибирання не 

популярних чи не актуальних номінацій;  

- Внесення змін та затвердження цього документу  - «Положення про 

суддівську колегію з нігтьової естетики СПУ» 

- Розроблення та затвердження інших внутрішніх регламентуючих 

документів, які сприяють ефективній діяльності суддівської колегії та 

направлені на досягнення статутних цілей СПУ та секції з нігтьової 

естетики. 

- Заслуховування та затвердження звітів Президента СПУ та Віце-

Президента. 

- Прийняття до суддівської колегії нових членів – статистів після розгляду 

їх кандидатур органами управління секції; 
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 3.2. Віце-Президент СПУ з нігтьової естетики.  

 
Загальні обов’язки та повноваження: 

 
3.2.1. Віце-Президент СПУ з нігтьової естетики організовує роботу секції та 

несе відповідальність за її діяльність (згідно п.5.7.2. Статуту Спілки). 

Кандидатура Віце-Президента з нігтьової естетики може 

рекомендуватися та обиратися на загальних зборах всіх членів СПУ – 

Конференції та затверджуватись Президентом або, у період між 

Конференціями, може бути призначена та звільнена Президентом СПУ. 

 

3.2.2. Віце-президент очолює та керує суддівською колегією. Головує на 

засіданнях Загальних Зборів суддівської колегії. Має право скликати 

позачергове засідання Загальних Зборів, в разі наявності важливих питань 

необхідних для обговорення. 

 

3.2.3. Забезпечує та сприяє реалізації рішень, прийнятих на Загальних Зборах. 

 

3.2.4. Організовує навчання, семінари та тренінги для членів суддівської колегії 

та членів нігтьової секції.  

 

3.2.5. Віце-Президент відповідальний за підготовку національної збірної 

команди України з нігтьової естетики на Чемпіонати Світу та Європи 

ОМС. 

 

3.2.6. Виконує всі організаційні та комунікаційні дії від імені суддівської 

колегії з нігтьової естетики під час підготовки, організації та проведення 

чемпіонатів та інших заходів з нігтьової естетики. 

 

3.2.7. Відповідальний за своєчасне внесення змін та доповнень до правил 

чемпіонатів з нігтьової естетики та до умов участі в офлайн та онлайн 

чемпіонатах. 

 

3.2.8. Призначає Головного Суддю чи декількох Головний Суддів за 

напрямками на відбіркові тури та на чемпіонат України СПУ. 

 

3.2.9. Веде облік та статистику діяльності членів суддівської колегії на 

чемпіонатах СПУ. На основі аналізу статистичної інформації про 

професійну діяльність членів суддівської колегії на чемпіонатах СПУ та 

розділу 4 даного Положення «Класифікація та вимоги до присвоєння 

суддівських категорій» слідкує за досягненням членами суддівської 

колегії вищого рівня суддівської категорії та своєчасно інформує про це 

Президента СПУ. 

 

3.2.10. Віце-Президент звітує за свою діяльність Президенту, Конференції 
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СПУ та Загальними Зборами суддівської колегії нігтьової естетики. 

 

3.2.11 Віце-Президент з нігтьової естетики перед проведенням та під 

час проведення чемпіонату забов’язана:  

 

- Сформувати суддівську колегію на чемпіонат. Призначити Головних 

Суддів за напрямками. 

- Доручити Головним суддям розробити суддівські протоколи для 

виставлення балів на кожну номінацію, згідно діючих правил та критеріїв 

оцінювання, та відправити їх до оргкомітету чемпіонату не пізніше ніж за 

2 тижні до проведення чемпіонату;  

- Затвердити розподіл номінацій між суддями, зроблений Головним(и) 

Суддею(ями) не пізніше ніж за 1 тиждень до проведення чемпіонату;   

- Провести інструктаж для суддів щодо суддівства, згідно діючих правил та 

критеріїв оцінювання робіт самостійно або доручити це Головним 

Суддям; 

- Підготувати зведені таблиці для внесення балів суддів та виявлення 

переможців по кожній номінації. Зведені таблиці необхідно відправити до 

оргкомітету чемпіонату  та Головним Суддям не пізніше ніж за 2 тижні 

до проведення змагань; 

- Підготувати та відправити до оргкомітету чемпіонату таблиці для 

внесення даних та виявлення переможців: кращі команди, Гран-Прі, 

кращий тренер; 

- Перевіряти та затверджувати разом з Головними суддями заповнені 

лічильною комісією зведені протоколи по кожній номінації та таблиці по 

виявленню переможців: Гран-Прі, кращих команд та кращих тренерів. 

Сприяти вирішенню спірних питань. Визначати та затверджувати 

переможців.  

 

 

3.2.12 Віце-президент має право: 

- Контролювати роботу Головного(их) судді(в);  

- Контролювати роботу усієї суддівської колегії; 

- Контролювати роботу лічильної комісії;  

- Замінити суддю, у разі необхідності, відповідно до вимог даного 

Положення 

- Зробити зауваження, попередження або дискваліфікувати учасника 

змагань, відповідно до Положення та правил проведення змагань; 

- Зробити зауваження, попередження чи дискваліфікувати члена 

суддівської колегії за порушення даного Положення, Кодекса Честі 

суддівської колегії чи правил Чемпіонату на час проведення конкретного 

чемпіонату;  

- Зупинити змагання при наявності причини, що заважає їх нормальному 

проведенню; 

- Збирати суддів для вказівок; 
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- В разі необхідності виконувати обов'язки судді змагань; 
 

   
 

4. Класифікація та вимоги до присвоєння суддівських категорій 

 

4.1. Класифікація суддівських категорій 

 

В секції з нігтьової естетики встановлюються наступні суддівські 

категорії:  

- Статист 

- Суддя-стажер 

- Суддя 

 

4.2. Вимоги до присвоєння суддівських категорій. 

 

До складу суддівської колегії входять професіонали з нігтьової естетики, 

які відповідають вимогам до присвоєння суддівських категорій, затверджених 

органами управління суддівської колегії, мають практичну підготовку та 

виявили бажання брати участь у роботі суддівської колегії,  є діючими членами 

СПУ. 

Усі члени суддівської колегії повинні мати Диплом СПУ про 

проходження щорічної суддівської сертифікації на момент проведення 

чемпіонату, в якому вони мають намір взяти участь в якості судді/судді-

стажера/статиста.  

 

Для отримання категорії «Статист» необхідно: 

- досвід участі та перемог на чемпіонатах СПУ. Для розгляду кандидатури 

на статиста необхідно мати: 3 медалі з Чемпіонату України в категорії 

«майстер» або «профі»; 5 медалей з відбіркових турів в категорії 

«майстер/профі», здобутих на різних чемпіонатах; 

- Членам збірної команди України, призерам чемпіонатів Європи та Світу 

ОМС надаються привілеї над іншими кандидатами; 

- бути дійсним членом СПУ (мати членський квиток СПУ, оплатити 

щорічний членський та суддівський внески за поточний рік). 

- пройти спеціальні навчання та тренінги для статистів; 

- забов’язан тренувати на менше 2х учасників (5 номінацій) на кожен 

чемпіонат, в якому веде роботу в якості статиста.  

- забов’язан бути присутнім протягом усього 2х днів на чемпіонаті, де веде 

професійну діяльність. 
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Для отримання категорії «Суддя-стажер» необхідно: 

 

- досвід роботи статистом чемпіонатів СПУ:  

5 регіональних чемпіонатів 

          2 Чемпіоната України. 

- бути дійсним членом СПУ (мати членський квиток СПУ, не мати 

заборгованості по оплаті щорічних членських та суддівських внесків)  

- досвід участі та перемог на чемпіонатах СПУ. 

- мати не менше 4 рівня КССК (по одному з напрямків). 

- пройти спеціальні навчання та тренінги для суддів, скласти іспит. 

- забов’язан тренувати на менше 2-х учасників (5 номінацій) на кожен 

чемпіонат, в якому веде роботу в якості судді-стажера. 

- забов’язан бути присутнім протягом 2х днів на чемпіонаті, де веде 

професійну діяльність. 

 

Назначається в бригаду досвідчених суддів, але його оцінка не 

зараховується у фінальному протоколі. Здає свій протокол Головному Судді. 

Має право стажування в суддівській чи роботі на полі в якості старшого 

статиста. 

 

Для отримання статусу «Суддя» необхідно: 

 

- досвід роботи статистом: 7 чемпіонатів; 

- досвід роботи суддею-стажером: 2 відбіркові туру, 1 чемпіонат України;  

- бути дійсним членом СПУ (мати членський квиток СПУ, не мати 

заборгованості по оплаті щорічних членських та суддівських внесків).  

- мати не менше 3 рівня КССК (по одному з напрямків). 

- досвід участі та перемог на чемпіонатах СПУ. 

- мати досвід участі на чемпіонаті Європи або світу ОМС.  

- пройти спеціальні навчання та тренінги для суддів, скласти іспит. 

- забов’язан тренувати не менше 2х учасників (5 номінацій) на кожен 

чемпіонат, в якому веде роботу в якості судді. 

- забов’язан бути присутнім протягом 2х днів на чемпіонаті, де веде 

професійну діяльність. 

Усім членам суддівської колегії заборонено брати участь в будь-яких 

чемпіонатах, не акредитованих СПУ, на території України, без попереднього 

узгодження з Президентом СПУ.  

Дискваліфікація можлива за порушення кодексу честі члена судівської 

колегії СПУ, за розголошення результатів суддівства чи процесу роботи 

суддівської колегії до офіційного нагородження переможців. 
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5. Порядок присвоєння суддівських категорій 

 

5.1 Звання сертифікованих статистів, суддів-стажерів, суддів присвоюються 

експертам з нігтьової естетики, професійний досвід, стаж, кваліфікація та 

заслуги який відповідають п.4.2 даного положення «Вимоги до присвоєння 

суддівських категорій». 

5.2  Кандидати до складу суддівської колегії мають подати менеджеру СПУ 

наступні документи: 

1.Заява про бажання стати членом суддівської колегії 

2.Анкета-резюме 

3.Копія дипломів з чемпіонатів; 

4.Заява про вступ в СПУ (подається Президенту) 

5.До 10 фото своїх найкращих робіт. 

 

5.3 Кандидатури в статисти розглядаються Віце-Президентом та 

Президентом на відповідність Вимог п.4.2 даного положення та 

представляються Загальним Зборам. 

5.4 Перехід від статиста до судді-стажера, від судді-стажера до судді 

здійснюється при умові досягнення членом суддівської колегії 

необхідного досвіду роботи на чемпіонатах в якості статиста та судді-

стажера та інших умов необхідних для переходу на вищий суддівський 

рівнень, один раз на рік. 

  

 

 

6. Склад суддівської колегії на чемпіонати 

6.1 Суддівська колегія складається із: 

- Віце-Президента; 

- Головних суддів по напрямках; 

- Суддів; 

- Суддів-стажерів; 

- Старшого Статиста; 

- Статистів. 

 

6.2 Суддівська колегія на чемпіонат складається з не менш, ніж 5 суддів 

 

6.3 До складу суддівської колегії чемпіонатів СПУ можуть входити лише 

судді, які сертифіковані СПУ. 

 

6.4 Віце-Президент очолює суддівську колегію змагань,  керує заходом та 

відповідає за дотримання існуючого Положення та правил чемпіонату. 

 

6.5 Віце-Президент може призначати Головних Суддів по напрямках 

(манікюр; моделювання; дизайн) на відбіркові тури та на чемпіонат 
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України, які діють згідно повноважень Головного судді (п.7 даного 

Положення) у номінаціях, які входять до їх напрямку. 

 

6.6 Віце-Президент або Головна(і) Суддя(і) можуть призначати на 

чемпіонат Старшого Статиста, який діє згідно повноважень, описаних 

у п. 9 даного положення. 

 

 

7. Головна суддя Чемпіонату (напрямку чемпіонату) 

        
       7.1. Обов’язки Головного Судді: 

 

7.1.2. Знати існуюче Положення, правила проведення змагань та умови 

участі в чемпіонаті;  

7.1.2.Розподілити членів суддівської колегії (суддів, суддів-стажерів, 

статистів) по номінаціям, згідно їх кваліфікації, не пізніше ніж за 1 

тиждень до проведення чемпіонату. Перевірити наявний склад 

суддівської колегії. У випадку відсутності одного із суддів чи статистів 

знаходити йому заміну. 

7.1.3.Підготувати суддівські протоколи для виставлення балів на кожну 

номінацію, згідно діючих правил та критеріїв оцінювання, відправити їх 

на затвердження Віце-Президенту, а після цього до оргкомітету 

чемпіонату не пізніше ніж за 2 тижні до проведення чемпіонату;  

7.1.4.Перевірити готовність приміщень до змагань. 

7.1.5.Провести інструктаж для суддів щодо суддівства, згідно діючих 

правил та критеріїв оцінювання робіт; 

7.1.6.Провести інструктаж для статистів щодо їх роботи на полі за день до 

початку чемпіонату або вранці, перед початком чемпіонату. 

7.1.7.Роздати протоколи на номінації свого напрямку суддям.  

7.1.8.Перевірити наявність нейл-чеків. 

7.1.9.Приймати до уваги зауваження, пропозиції суддів. 

7.1.10.Разом із організатором змагань вирішувати поточні питання, які 

виникають під час проведення змагань 

7.1.11 Контролювати таймінг суддівства на офлайн чемпіонатах, 

забезпечити своєчасну передачу заповнених протоколів суддів до 

лічильної комісії.  

7.1.12 Перевіряти коректність та відповідність суддівства діючим 

правилам кожним суддею. В разі необхідності покликати суддів, до яких 

є питання, та вирішити їх. Доповісти після про усі складні та спірні 

питання, які виникали Віце-Президенту. 

7.1.13 За грубе порушення суддями правил та умов суддівства – 

рекомендувати Дисциплінарному комітету надати жовті чи червоні 

картки.  

7.1.14 Усі порушення, які виникли під час проведення змагань, вносити у 

звіт Головного Судді та передати Віце-Президенту. 
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7.1.15 Перевіряти та завіряти підписом заповнені лічильною комісією 

зведені протоколи по кожній номінації свого напрямку. Сприяти 

вирішенню спірних питань. Визначати та затверджувати переможців – 

самостійно (за відсутності Віце-Президента на чемпіонаті) або разом з 

Віце-Президентом (якщо вона присутня на чемпіонаті чи чемпіонат 

проходить в онлайн форматі) 

7.1.16 Скласти Звіт, де освітити склад суддівської колегії (суддів, суддів-

стажерів, статистів). Скількох учасників та в яких номінаціях підготував 

кожний член суддівської колегії.  

 

 

    7.2. Головний суддя має право: 

 

7.2.1 Замінити суддю, у разі необхідності, відповідно до вимог даного 

Положення; 

7.2.2 Зробити зауваження, попередження або дискваліфікувати учасника 

змагань, відповідно до Положення та правил проведення змагань 

7.2.3 Зробити зауваження, попередження чи дискваліфікувати члена 

суддівської колегії за порушення даного Положення, Кодекса Честі 

суддівської колегії чи правил Чемпіонату на час проведення конкретного 

чемпіонату та інформувати про порушення Віце-президента. 

7.2.4 За запитом отримувати від оргкомітету, перед стартом чемпіонату,  

інформацію про кількість учасників по номінаціях та будь-яку іншу 

інформацію, яка необхідна для ефективного виконання своїх обов’язків;  

7.2.5 Зупинити змагання при наявності причини, що заважає їх 

нормальному проведенню 

7.2.6 Збирати суддів для вказівок; 

7.2.7 В разі необхідності виконувати обов'язки судді змагань 

7.2.8.Проконтролювати роботу статистів – перевірити категорії учасників.  

 

 

 

7.3 Головний суддя не має права: 

 

7.3.1 Залишити змагання без поважної причини; 

7.3.2 Самостійно змінювати оцінки суддів у протоколах;   

7.3.3 Самостійно приймати рішення про дискваліфікацію члена 

суддівської колегії на строк більше, ніж 1 чемпіонат, на якому було скоєне 

порушення. Якщо на думку Головного судді виявлене порушення мало 

серйозний характер, він повинен передати його на розгляд 

Дисциплінарному комітету.  

7.3.4 Самостійно вносити зміни до правил чемпіонату. 
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8. Права та обов’язки статистів 

 

8.1  Статист має право: 

8.1.1 Працювати на змаганнях в якості статиста на конкурсному полі, носити 

нагрудний значок відповідно до своєї категорії. 

8.1.2Проводити семінари та інструктажі щодо участі у чемпіонатах та 

конкурсах. 

8.1.3 Право голосу на Загальних Зборах суддівської колегії з нігтьової 

естетики. 

 

8.2  Статист забов’язаний: 

8.2.1Досконально знати правила даної номінації. Знати усі дозволені та 

заборонені нюанси; 

8.2.2.Дізнатись у оргкомітету кількість учасників номінації; 

8.2.3. До початку нейл-чеку на полі допомогти розставити столи та усе 

необіхдне, перевірити готовність до початку конкурсу; 

8.2.4 До початку номінації провести нейл-чек. Оглянути руки згідно правил 

номінації. Відмітити: яка рука зроблена дома, категорію учасників, наявні 

порізи чи ушкодження на руках, якщо такі є. Відмітити якщо є особливі 

прикмети (наприклад: родимі плями). Усі сторонні предмети необхідно 

зняти, інакше учасник може отримати штрафні бали. 

8.2.5 зПеревірити відсутність на робочих столах заборонених предметів чи 

матеріалів в даній номінації. (Наприклад, акрилових красок в номінації 

«Декоративний френч» чи ескізів на типсах в номінації «Художній розпис», 

див. правила чемпіонату); 

8.2.6 Спостереження в зоні чемпіонату включає в себе спокійний обхід 

учасників, не відволікаючи їх від роботи. Не можна надавати особисті 

поради в зоні чемпіонату. Статист не має права розмовляти по телефону на 

конкурсному полі чи активно вести бесіду з іншими статистами чи суддями-

стажерами. Усі розмови мають вестись за межами конкурсного поля, щоб не 

відволікати учасників. Статист може відповідати на питання учасників, при 

необхідності допомогти пройти до туалетної кімнати учаснику чи моделі, 

якщо це не заборонено правилами даної номінації; 

8.2.7. Якщо помічені порушення правил учасниками чемпіонату, необхідно 

зафіксувати порушення на нейл-чеку учасника та попередити про 

порушення суддів перед початком суддівства; 

8.2.8 Після жеребкування необхідно пояснити моделям, як вести себе в зоні 

суддівства: спочатку первинний прохід, для формування загального 

враження, потім другий прохід – для більш детальної оцінки суддями. Треба 

побувати у кожного з суддів другий раз та не розходитись до закінчення 

суддівства, так як можуть викликати повторно у разі наявності спірних 

моментів. Для проходження моделями суддів треба вистроїти моделей по 

порядку. Якщо звільняється будь-який суддя, треба провести до 

відповідного віконця модель; 
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8.2.9 Після закінчення суддівства провести моделей на фотосесію. (за 

необхідністю); 

8.2.10 Після завершення суддівства, якщо у суддів немає питань до 

учасників та моделей, можна їх не затримувати. 

 

 

9.Старший Статист 

 

9.1 Загальні умови 

Старший Статист СПУ з нігтьової естетики організовує роботу статистів  

на полі чемпіонату та несе відповідальність за роботу в зоні чемпіонату. 

Старшим статистом може бути будь-який статист, який приймав участь у 

якості статиста не менше, ніж в 4х чемпіонатах або Стажер-суддя. 

Старшого статиста призначає на чемпіонат Віце-Президент або одна з 

Головних Суддів, в залежності від того хто складає регламент та графік 

суддівства.   

 

 

9.2 Обов’язки Старшого Статиста: 

 

9.2.1Знати існуюче Положення та правила проведення чемпіонатів. 

9.2.2 Контролювати роботу статистів 

9.2.3 Розподіляти обов’язки статистів на полі чемпіоната. 

9.2.4 Перевірити наявність достатньої кількості “нейл чек” для усіх 

учасників на кожну номінацію. 

9.2.5 Допомогти у проведенні нейл-чеку статистам, якщо не вистачає 

потрібної кількості статистів або додатково призначити статистів для 

прискорення процесу роботи. 

9.2.6 Перевіряти відповідність номерків та категорій учасників на початку 

кожної номінації. 

9.2.7 Контролювати посадки учасників за категоріями та номінаціями. 

9.2.8 Оперативно вирішувати всі питання, що виникають у конкурсантів. 

При неможливості вирішити самому, звернутися до відповідального судді 

з номінації, організатора, Головного Судді або Віце-Президента. 

9.2.9 Передавати дані щодо учасників та порушень правил роботи 

конкурсантом відповідальній судді за номінацію 

9.2.10 Сповіщати Головного Суддю та Віце-Президента про порушення 

існуючого Положення та правил проведення чемпіонатів, статистами. 

9.2.11Очолювати спілкування з ведучим чемпіонату та контролювати 

таймінг початку та закінчення номінацій. (Попередити ведучого 

чемпіонату, якщо неможливо почати номінацію за розкладом). 

9.2.12Подавати звіт щодо роботи статистів на полі Головному Судді 

9.2.13Сприяти дотриманню даного Положення, Кодексу Честі членів 

суддівської колегії та правил чемпіонатів статистами та конкурсантами. 
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9.3Старший статист має право 

- Робити зауваження статисту, який порушив дане Положення, Кодекс 

Честі члена суддівської колегії чи правила чемпіонату та інформувати 

про порушення Головного Суддю або Віце-Президента 

9.4 Старший статист не має право 

9.4.1 Робити зауваження конкурсанту, який порушив правила чемпіонату. 

(Потрібно занотувати порушення та інформувати про порушення 

відповідального суддю). 

9.4.2 Передавати номера та прізвища конкурсантів суддям. 

 

 

 

 

 

10. Права та обов’язки судді-стажера 

 

10.1. Суддя-стажер має право: 

10.1.1 Судити змагання у складі бригади досвідчених суддів, але його 

оцінка не зараховується у фінальному протоколі. Здає свій протокол 

Головному Судді. 

10.1.2 Носити нагрудний значок відповідно до своєї категорії. 

10.1.3 Працювати в якості старшого статиста на полі, за дорученням 

Головного Судді чемпіонату. 

10.1.4 Проводити семінари та інструктажі щодо участі у чемпіонатах та 

конкурсах 

10.1. Право голосу на Загальних Зборах суддівської колегії з нігтьової 

естетики. 

 

10.2. Суддя-стажер забов’язаний: 

10.2.1 Досконально знати правила змагань та критерії оцінювання 

номінацій, сурово та об’єктивно застосовувати їх у процесі суддівства, 

сприяти проведенню змагань на високому організаційному рівні 

10.2.2.Суддя при виставлені балів має бути вільним від прихильності до 

будь-якої сторони, від впливу громадської думки, від побоювань щодо 

критики його діяльності. Суддя має бути чесним, об’єктивним, 

неупередженим, не допускати будь-якого впливу на свою діяльність.   

10.2.3 Постійно дбати про підвищення своєї кваліфікації, передавати свої 

знання і досвід молодим суддям та статистам, брати активну участь в 

роботі колегії суддів, в роботі семінарів з підготовки і підвищення 

кваліфікації суддів 

10.2.4 Бути прикладом дисциплінованості і організованості в ході 

проведення змагань, не упереджено і справедливо вирішувати спірні 

питання, не передбачені правилами, сумлінно ставитись до 

своїх обов’язків 

10.2.5 Виховувати толерантність, дисциплінованість, дотримання правил 
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учасниками змагань. 

10.2.6 Суддя-стажер має зберігати професійну таємницю та не 

розголошувати виставлені бали учасникам змагань до їй офіційного 

оголошення. 

 

 

 

11.Права та обов’язки суддів 
 

11.1 Суддя має право: 

11.1.1 Судити змагання, носити нагрудний значок відповідно до своєї 

категорії 

11.1.2 Проводити семінари та інструктажі щодо участі у чемпіонатах та 

конкурсах 

11.1.3 Право голосу на Загальних Зборах суддівської колегії з нігтьової 

естетики. 

11.2  Суддя забов’язаний: 

11.2.1 Досконально знати правила змагань та критерії оцінювання 

номінацій, сурово та об’єктивно застосовувати їх у процесі суддівства, 

сприяти проведенню змагань на високому організаційному рівні. 

11.2.2 Правильно та уважно заповнювати суддівські протоколи та 

завіряти підписом виправлені оцінки. 

11.2.3 Суддя під час виставлення балів має бути вільним від прихильності 

до будь-якої сторони, від впливу громадської думки, від побоювань щодо 

критики його діяльності. Суддя має бути чесним, об’єктивним, 

неупередженим, не допускати будь-якого впливу на свою діяльність.   

11.2.4 Постійно дбати про підвищення своєї кваліфікації, передавати свої 

знання і досвід молодим суддям та статистам, брати активну участь в 

роботі колегії суддів, в роботі семінарів з підготовки і підвищення 

кваліфікації суддів 

11.2.5 Виховувати толерантність, дисциплінованість, дотримання правил 

учасниками змагань. 

11.2.6 Бути прикладом дисциплінованості і організованості в ході 

проведення змагань, не упереджено і справедливо вирішувати спірні 

питання, не передбачені правилами, сумлінно ставитись до 

своїх обов’язків. 

11.2.7 Суддя має зберігати професійну таємницю та не розголошувати 

виставлені бали учасникам змагань до їй офіційного оголошення. 
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12. Дискваліфікація членів суддівської колегії (надання жовтих та 

червоних карток). Дисциплінарний комітет. 

 

 

12.1Жовта карта (попередження)  

 

- видається суддям чемпіонату бали яких при оцінюванні робіт розходяться 

більше ніж на 4 бали по відношенню з іншими суддями. 

- видається, якщо не виставленні штрафні бали, при наявності порушень. 

- видається за не коректну поведінку по відношенню до інших членів 

суддівської колегії. 

- видається за грубе порушення даного Положення, Кодексу Честі члена 

суддівської колегії або правил чемпіонату. 

- видається за невиконання своїх обов'язків в заявленний регламентом час. 

- може бути видана Президентом, Віце-Президентом та Головним Суддею. 

 

12.2 Червона карта (дискваліфікація)  

 

Видається за наявність 2х або більше жовтих карток. 

Строк дискваліфікації може складати від 1 чемпіонату до 1 конкурсного року. 

Головний Суддя чемпіонату, Президент, Віце-Президент мають повноваження 

дискваліфікувати члена суддівської колегії за грубе порушення правил 

поведінки лише на термін проведення даного чемпіонату.  

 

Дискваліфікація членів суддівської колегії на більш тривалий термін 

знаходиться в компетенції Дисциплінарного Комітету.  

 

12.3До складу Дисциплінарного комітету входять: Президент СПУ, Віце-

Президент з нігтьової естетики, Головний Суддя чемпіонату, організатор 

чемпіонату, де було скоєне порушення.  


