
Протокол №3 засідання Спортивного комітету ВФУ. 
м. Київ, 9 квітня 2013 року. 

 

Порядок денний 

1. Розгляд пропозицій щодо  системи відбору до участі в чемпіонатах 

Європи та світу 2013 року. Доповідач Чорний С. А., Пічугін С.В. 

2. Порядок формування збірної команди України до участі у міжнародних 

змаганнях. 

3. Різне 

- Упорядкування роботи Спортивного комітету ВФУ. 

- Включення класу Лейзер Радіал (чоловіки) до програми етапів Кубка 

України в олімпійських номерах програми. 

Присутні:  

1.Чорний С.А.,  

2. Майоров В.О. (від свого імені та як представник Майорової О.С.,     

Калинчева П.К., Котова С.К.), 

3. Чес М.М.(від свого імені та як представник Осипова А., Голованова А.),  

4. Ромашов Р. (від свого імені та як представник Ул’янова Ю.Г.)  

5. Кисельова Ю.В. 

6. Пічугін С.В. (представник Калініної Г.Г.)  

В режимі онлайн участь у засіданні взяли:  

1. Азатханов В.Х.,  

2. Тургарєв О.С.,  

3. Нижегородов О.Ю.,  

4. Герасименко О.А.  
 

Таким чином особисто і опосередковано участь у засіданні беруть 16 осіб, що 

перевищує 60% членів комітету. Кворум додержано. 

Запрошений головний тренер збірної команди України з вітрильного спорту 

Пічугін С.В. 

 

Питання перше порядку денного:  

Розгляд пропозицій щодо системи відбору до участі в чемпіонатах Європи та 

світу  2013 року. 
 

На виконання рішення Ради ВФУ щодо ситуації в збірній команді з вітрильного 

спорту Спортивний комітет розглянув та підготував до затвердження 

Президією ВФУ пропозиції щодо системи відбору до участі у чемпіонатах 

Європи та світу 2013 року. Першим доповів головний тренер збірної команди 

України з вітрильного спорту Пічугін С.В., який запропонував проводити 

відбір за результатами однієї регати та навів перелік відбірних регат по класам 

яхт.  Відбірними змаганнями для переважної більшості класів було 

запропоновано визначити ІІ етап Кубка України в олімпійських номерах 

програми.  



Асоціаціями класів на виконання рішення спортивного комітету від 12-13 

листопада було запропоновано систему відбору до участі у чемпіонатах Європи 

та світу, яка передбачає відбір за результатами серії змагань, яка включає етапи 

Кубка України та чемпіонат України 2012 року.  
 

На голосування було поставлено обидві системи відбору.  

Щодо системи, запропонованої Пічугіним  С.В., члени комітету визначилися 

наступним образом:  

за – 5,  

проти – 11,  

утрималися 0.  

Пропозиція не підтримана. 
 

Щодо системи, запропонованої асоціаціями класів (додається), члени комітету 

визначилися наступним образом:  

за – 13,  

проти 3, 

утрималися – 0.  

Пропозицію підтримано. 
 

Президії ВФУ пропонується затвердити систему відбору до участі у 

чемпіонатах Європи та світу 2013 року, що додається.   
 

Питання друге порядку денного:  
Про упорядкування роботи Спортивного комітету ВФУ.  

Доповідач Чес М.М.  

Доповідач звернув увагу присутніх, що робота Спортивного комітету ВФУ 

носить хаотичний характер,  процес прийняття рішень незрозумілий. Василь 

Азатханов в ході обговорення додав, що рішення комітету нехтуються 

Президією ВФУ. Було запропоновано упорядкувати роботу комітету або 

припинити його діяльність взагалі.  

Інформацію взято до уваги, рішення не ухвалювалося. 

Питання третє порядку денного: 

Різне. 

Асоціація класу Лейзер запропонувала включити Лейзер – Радіал (чоловіки) до 

програми етапів Кубка України в олімпійських номерах програми.    Чорний 

С.А. пояснив, що фінансування олімпійських та неолімпійських заходів 

відбувається за різними статтями видатків, тому поєднання олімпійських та 

неолімпійських номерів програми в одному заході не допускається. Рішення не 

ухвалювалося. 

 

 


