
ПРОТОКОЛ № 1 
Засідання Спортивного комітету ВФУ 

від 30 вересня 2012 року 
м. Севастополь 

 

Присутні: 
1. Чорний С. – Голова Комітету ВФУ  
2. Майоров В. 10. Гуреєв В. 
3. Цалік Д. 11. Даценко К. 
4. Калініна Г. 12. Щербаков С. 
5. Котов С. 13. Гусенко В. 
6. Кисельов В. 14. Герасименко О. 
7. Ромашов Р. 15. Ніжегородов О. 
8. Оберемко В. 16. Азатханов В. 
9. Калінчев П. 17. Тугарев О. 

 

Кворум  (17 членів з 24) додержано, засідання президії Спортивного Комітету ВФУ є 
повноважним.  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  
Після обговорення Порядку денного, присутніми членами Спортивного Комітету ВФУ 
затверджено наступний Порядок денний одноголосно:  

1. Принципи формування національної збірної команди України на 2013 рік. 
2. Критерії відбору на чемпіонати світу, Європи та міжнародні змагання у 2013 році.  
3. Інвентаризація та розподіл матеріальної частини на 2013 рік, яка знаходиться на 

балансі Держмолодьспорту України.  
4. Принципи формування складу спортсменів та тренерів для участі у НТЗ зі 

спеціальної підготовки збірної команди України  01 – 15 листопада 2012. 
 

СЛУХАЛИ: Питання перше порядку денного  
Принципи формування національної збірної команди України на 2013 рік. 
Доповідач - Чорний С. 

Чорний С. ознайомив присутніх членів Спортивного Комітету ВФУ з проектом 
нового "Положення про національні збірні команди з видів спорту, визнаних в Україні", 
який знаходиться на затвердженні Міністерства освіти та науки, спорту та молоді 
України (МОНмолодьспортом України), відповідно до якого, національні збірні команди 
комплектуються згідно з категоріями видів спорту, що визначаються за результатами 
виступу спортсменів та затверджуються наказом Держмолодьспорту України один раз 
на чотири роки. Склад спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів 
спорту включає основний склад (спортсмени, які мають найвищі спортивні результати 
на всеукраїнських та міжнародних змаганнях), кандидатів (молодь, юніори та юніорки) 
та резерв (кадети, юнаки та дівчата). За спортивним принципом до складу національної 
збірної команди у кожному номері програми залучаються:  
У разі отримання видом спорту першої категорії – до 3-х складів;  
У разі отримання видом спорту другої категорії   – до 2-х складів; 
У разі отримання видом спорту третьої категорії  – до 1,5 складу. 

Національна збірна команда з вітрильного спорту комплектується із числа 
спортсменів, які відповідають критеріям конкурсного відбору для літніх олімпійських 
видів спорту та мають кращі результати виступу у змаганнях вищого за рангом. 

Виніс на обговорення та затвердження 4 (чотири) критерії формування 
національної збірної команди України з вітрильного спорту на 2013 рік, згідно з вимогами 
МОНмолодьспортом України. 
1. Посісти наступні місця на змаганнях: 

 Олімпійські ігри, чемпіонат світу  1 -16 м. 

 Чемпіонат Європи, Етапи Кубка світу, Кубок Європи (сума етапів або фінал) 1 – 10 м. 



 Чемпіонат України  в олімпійських номерах програми 1 - 4 м, 

 Кубок України (сума етапів або фінал) 1 – 4 м, 

 Чемпіонат світу серед юніорів (молоді) в олімпійських класах 1 – 6 м, 

 Чемпіонат світу серед юніорів (молоді) в неолімпійських класах 1 – 3 м, 

 Чемпіонат Європи серед юніорів (молоді) в олімпійських класах 1 – 3 м, 

 Чемпіонат Європи серед юніорів (молоді) в неолімпійських класах 1 м, 

 Чемпіонат України серед юніорів (молоді) 1 - 4 м, 

 Чемпіонат України серед юнаків  1 - 5 м. 
2. Виконати контрольні нормативи з фізичної підготовки: 

2.1 Для зарахування до основного та кандидатського складу 

Контрольні вправи: для спортсменів у класах 
«470»,  «Лейзер»,  «Лейзер–Р», «49ер», Катамаран 

чоловіки жінки 

Крос, хв.с:     

2000 м   9.50 

3000 м 12.20   

Підтягування, кіл-ть разів: 18 10 

Згинання - розгинання рук в упорі лежачи, кіл-ть 
разів: 

60 30 

Статичне відкренювання (руки за головою), хв.с.: 2.00 2.00 

Динамічне відкренювання, кіл-ть разів: 80 50 

 

Контрольні вправи: для спортсменів кандидатів у члени 
збірної команди України класу «Фінн» 

чоловіки 

Крос, хв.с:  3000 м  13.20 

Підтягування, кіл-ть разів: 15 

Згинання - розгинання рук в упорі лежачи, кіл-ть разів: 60 

Статичне відкренювання (руки за головою), хв..с.: 2.00 

Динамічне відкренювання, кіл-ть разів: 80 
 

2.2 Для зарахування до резервного складу національної збірної команди 

Контрольні вправи: для спортсменів до 14 років юнаки дівчата 

Крос, хв.с:     

1500 м  6.15 7.40 

Підтягування, кіл-ть разів: 14 8 

Згинання - розгинання рук в упорі лежачи, кіл-ть 
разів: 

50 30 

Статичне відкренювання (руки за головою), хв.с.: 3.00 3.00 

Присідання на одній нозі 20 15 

 

Контрольні вправи: для спортсменів 15-17 років юнаки дівчата 

Крос, хв.с:     

1500 м  5.45 7.10 

Підтягування, кіл-ть разів: 14 8 

Згинання - розгинання рук в упорі лежачи, кіл-ть 
разів: 

50 30 

Статичне відкренювання (руки за головою), хв.с.: 3.00 3.00 

Присідання на одній нозі 20 15 

3. Скласти тест на знання Правил вітрильних перегонів. 
4. Скласти тест на знання англійської мови (в межах визначень ПВП). 
 



Штатні команди з видів спорту формуються з числа спортсменів - громадян 
України, основного складу національних збірних команд, які за результатами виступів на 
офіційних всеукраїнських та міжнародних змаганнях виконали вимоги для встановлення 
тарифних розрядів посад спортсменів-інструкторів штатних національних збірних 
команд України з видів спорту та мають кращі результати виступу у змаганнях вищого за 
рангом. 

При встановленні тарифних розрядів посад спортсменів-інструкторів штатних 
національних збірних команд України видів спорту для другої категорії беруться до 
уваги результати виступів спортсменів у наступних змаганнях: 

1. 1 - 8 м Олімпійські ігри, чемпіонати світу; 
2. 1 – 6 м чемпіонати Європи, Кубок світу (фінал), чемпіонат світу (юніори); 
3. 1 – 3 м етапи Кубка світу, чемпіонат Європи (юніори); 
4. 1 – 2 м  чемпіонат України в олімпійських номерах, чемпіонат України (юніори).  
Чорний С. запропонував включити на 6 місяців до штатної збірної команди 

України спортсменів, які виконали вимоги для встановлення тарифних розрядів в 
номерах програми, що будуть виключені з програми Олімпійських ігор 2016 року, при 
умові, що за цей період вищезазначені спортсмени перейдуть в  інші олімпійські номери 
програми.  

В обговоренні взяли участь: Кисельов В., Щербаков С., Гусенко В., Калинчев П.,            
Даценко Ю., Гуреєв В., Майоров В., Азатханов В. 
Ухвалили: 

1. Затвердити положення про формування національної збірної команди України з 
вітрильного спорту на 2013 рік з урахуванням пропозицій асоціацій класів 
стосовно нормативів з фізичної підготовки. 

Голосування: 14 – "ТАК", 1 – "ПРОТИ", 2 – "УТРИМАЛИСЬ". 
2. Спортсменів, які виконали вимоги для встановлення тарифних розрядів та 

виступали в номерах програми, які виводяться з олімпійської програми, включити 
до складу штатної збірної команди до 1 липня 2013 року. Подовження контракту 
для таких спортсменів можливе за умови їх виступів на змаганнях в олімпійських 
номерах програми. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
СЛУХАЛИ: Питання друге  порядку денного  
Критерії відбору на чемпіонати світу, Європи та міжнародні змагання у 2013 році.  
Доповідач - Чорний С. 

Згідно з проектом, опублікованим на сайті ВФУ,  Чорний С. запропонував систему 
відбору на чемпіонати світу, Європи та міжнародні змагання у 2013 році за найменшою 
сумою місць, що вони їх посіли у наступних змаганнях:  
1. Чемпіонат України 2012 р. Коефіцієнт 2 
2. Всеукраїнські змагання Весняний олімпійський тиждень. Коефіцієнт 1,5 
3. Регата на призи м. Севастополя. Коефіцієнт 1. 

Питання надання чемпіонату України коефіцієнту 2 та кількісного складу виніс на 
обговорення. 

В обговоренні взяли участь: Котов С., Кисельов В., Гуреєв В., Майоров В.,  
Щербаков С., Гусенко В., Азатханов В. 
Ухвалили: 

1. Доручити асоціаціям класів до 1 листопада 2012 року розробити систему відбору 
на чемпіонати світу, Європи та міжнародні змагання у 2013 році. Для відбору на 
зазначені змагання обов’язково використовувати результати виступів на  
чемпіонаті України 2012 року.  

2. Асоціаціям юнацьких та юніорських класів подати  свої системи відбору до 1 
листопада 2012 року.  

Рішення прийнято одноголосно. 
 



СЛУХАЛИ: Питання трете  порядку денного  
Інвентаризація та розподіл матеріальної частини на 2013 рік, яка знаходиться на балансі 

Держмолодьспорту України.  
Доповідач - Чорний С. 

Чорний С. проінформував членів Спортивного Комітету ВФУ про кількість 
матеріальної частини, яка знаходиться  на балансі Держмолодьспорту України. 
Запропонував провести ранжування матеріальної частини та залишити "Положення про 
розподіл матеріальної частини (яхт, вітрил, човнів), яка є державною власністю, серед 
членів збірної команди України з вітрильного спорту" від 15 березня 2009 року протокол 
№ 71 в дії. 

В обговоренні взяли участь: Кисельов В., Щербаков С., Гусенко В., Гуреєв В., 
Майоров В., Азатханов В., Яменко В. 

Ухвалили: 
1. Створити комісію та провести інвентаризацію матеріальної частини (яхт, вітрил, 

човнів), яка є державною власністю. 
2. Залишити в дії "Положення про розподіл матеріальної частини (яхт, вітрил, 

човнів), яка є державною власністю, серед членів збірної команди України з 
вітрильного спорту" від 15 березня 2009 року протокол № 71. 

  
СЛУХАЛИ: Питання четверте  порядку денного  
Принципи формування складу спортсменів та тренерів для участі у НТЗ зі спеціальної 
підготовки збірної команди України  01 – 15 листопада 2012. 
Питання не обговорювалось. 
 
 
 
Секретар          Калініна А. 

 


