
Протокол № 108 

 

Засідання Президії Вітрильної федерації України 

від 22 травня 2013 року 

м. Київ 

 

 

У роботі Президії взяли участь: 

Члени Президії ВФУ: 

В. Гуреєв – президент ВФУ; 

С. Червяков – віце-президент ВФУ; 

М. Райхерт – віце-президент ВФУ, голова Комітету по проведенню 

змагань; 

С. Поліщук – віце-президент ВФУ, командор Вітрильного крейсерсько-

перегонового союзу України; 

І. Юхименко – член президії ВФУ, голова Кіровоградської обласної 

федерації вітрильного спорту; 

О. Мазін – член президії ВФУ, голова Черкаської обласної федерації 

вітрильного спорту; 

С. Пічугін – член президії ВФУ, головний тренер збірної команди 

України; 

С. Щербаков – член президії ВФУ; 

А. Соломко – член президії ВФУ, представник спонсора, в.о. секретаря ВФУ. 

Всього 9 голосів. 

 

Кворум згідно статуту (не менше 6 членів) додержано, засідання президії ВФУ є 

повноважним. 

 

Запрошені: 

С. Чорний – державний тренер з вітрильного спорту, голова Спортивного 

комітету ВФУ. 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Після обговорення доповнень до Порядку денного, присутніми членами Президії 

затверджено наступний порядок денний одноголосно: 

 

1. Клопотання від ВФУ щодо отримання звання «Заслужений тренер України» 

Пічугіним Сергієм В'ячеславовичем (А. Соломко). 

 

2. Про зміни та доповнення до системи відбору збірної команди України з 

вітрильного спорту до участі у чемпіонатах світу та Європи на 2013 рік 

(С. Чорний). 



СЛУХАЛИ: Питання перше порядку денного  

КЛОПОТАННЯ ВІД ВФУ ЩОДО ОТРИМАННЯ ЗВАННЯ 

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ТРЕНЕР УКРАЇНИ» ПІЧУГІНИМ СЕРГІЄМ 

В’ЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ 

Доповідач – А. Соломко 

  

2 квітня 2013 року екіпаж Юшко-Пічугін-Ярмоленко став чемпіоном 

Європи у класі "Солінг" на змаганнях в Кастільйоне-делла-Пеская, Італія. Згідно 

з нормативними документами рульовий може отримати звання майстра спорту 

міжнародного класу, а його тренер – звання заслуженого тренера. Одним з 

необхідних документів є клопотання Президії Вітрильної федерації України з 

даного питання. 

Таким чином, враховуючи те, що С. Пічугін є тренером І. Юшка, 

пропонується порушити клопотання від Вітрильної федерації України перед 

керівництвом Міністерства молоді та спорту України про присудження звання 

«Заслужений тренер України» Пічугіну Сергію В’ячеславовичу. 

  

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Порушити клопотання від Вітрильної федерації України перед 

керівництвом Міністерства молоді та спорту України про присудження 

звання «Заслужений тренер України» Пічугіну Сергію В’ячеславовичу. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання друге порядку денного  

ПРО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СИСТЕМИ ВІДБОРУ ЗБІРНОЇ 

КОМАНДИ УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ ДО УЧАСТІ У 

ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ ТА ЄВРОПИ НА 2013 РІК 

Доповідач – С. Чорний 

  

У зв’язку з наявністю технічної помилки у документі «Система відбору 

збірної команди України з вітрильного спорту до участі у чемпіонатах світу та 

Європи на 2013 рік», який було погоджено на засіданні Президії ВФУ від 19 

квітня 2013 року протокол №107, необхідно внести наступні зміни та 

доповнення: 

 

1) у розділ «ЮНАЦЬКІ ТА ЮНІОРСЬКІ НОМЕРИ ПРОГРАМИ» внести 

наступні зміни у пункт 1. Клас «470» (юн., дів.): 

 

До складу національної збірної команди України для участі у офіційних 

міжнародних змаганнях: 



- Чемпіонат світу серед юніорів (23.07- 06.08.2013, Франція), 

включаються 3 юніорські екіпажі (2 юн., 1 дів.), що показали кращий 

результат на ІІ-му етапі Кубка України в олімпійських номерах програми 

(24.05-29.05.2013, м. Севастополь).» 

 

2) розділ «ЮНАЦЬКІ ТА ЮНІОРСЬКІ НОМЕРИ ПРОГРАМИ» доповнити 

пунктом 4. Клас «LASER Radial» (дів.): 

 

До складу національної збірної команди України для участі у офіційних 

міжнародних змаганнях: 

- Чемпіонати світу, Європи в класі Laser R, жінки до 21 року (14-

21.07.2013, Угорщина) 

включаються спортсмени (2 дів.), що показали кращий результат на III 

етапі Кубка України (03.07-08.07.2013, м. Київ). 

 

3) у розділі «ЮНАЦЬКІ ТА ЮНІОРСЬКІ НОМЕРИ ПРОГРАМИ» п.п. 4-7 

вважати відповідно п.п. 5-8 у зв’язку з доповненням пункту 4. Клас 

«LASER Radial» (дів.). 

  

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Погодити зміни та доповнення до системи відбору збірної команди 

України з вітрильного спорту до участі у чемпіонатах світу та Європи 

на 2013 рік. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

На цьому засідання Президії Вітрильної федерації України – завершено. 

 

 

 

 

 

 

Президент ВФУ          В. Гуреєв 

 

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки 

секретаря ВФУ   А. Соломко 


