
ПРОТОКОЛ № 04-2015 
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВФУ 

21 листопада 2015 р. 
 
Присутні  

Родіон ЛУКА  Голова Президії, Президент ВФУ 
Дмитро ШИМКІВ член Президії, Перший Віце-Президент ВФУ 
Сергій ПОЛІЩУК член Президії, Віце-Президент ВФУ, Командор 

Вітрильного крейсерсько-перегонового 
союзу України 

Олександр ЗАЙЦЕВ член Президії, Секретар ВФУ 
Олексій КРЕДІСОВ член Президії 
Сергій ПІОНТКОВСЬКИЙ  член Президії 
Мартін НАНН  член Президії 
Марк РАЙТ  член Президії 

 
У роботі Президії бере участь Сергій Чорний, державний тренер з вітрильного 
спорту Мінмолодьспорту України  та Олександр Баланюк, Голова Вітрильної 
федерації Київської області. 
 
У роботі Президії беруть участь 8 членів Президії. Статутні умови щодо наявності 
кворуму дотримано, Президія є дієздатною. Запропоновано розпочати роботу 
Президії. Після обговорення ухвалено наступний Порядок Денний  

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. ДОПОВІДЬ ПРО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ІСАФ  
Доповідач Родіон Лука 

2.  ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ ВФУ 
Доповідач Родіон Лука  

3.  ПРО РОЗРОБКУ МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ВФУ НА 2016 РІК  
Доповідач Євген Мойсеєнко 

4.  ПРО УЧАСТЬ У ЕКСПЕРИМЕНТІ МІНМОЛОДЬСПОРТ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ 
ПОВНОВАЖЕНЬ СПОРТИВНИМ ФЕДЕРАЦІЯМ 

5.  ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАЛЕНДАРЯ ЗМАГАНЬ ВФУ НА 2016 РІК 

6.  РІЗНЕ 
6.1. ПРО СТАН СПРАВ У ВЗАЄМОДІЇ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА 

НОВООБРАНИХ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛІДИ у м.ВИШГОРОД 
Доповідач – Олександр Баланюк 
6.2 ПРО ДОДАТКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ СЕМІНАРУ ТЕХНІЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ, 

ВИМІРЮВАЧІВ, СУДДІВ ТА ТРЕНЕРІВ ВФУ. 



Питання Перше Порядку Денного 
ДОПОВІДЬ ПРО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ІСАФ 

Доповідач Родіон Лука 
Доповідач проінформував присутніх про участь у Щорічній конференції ISAF та про зустрічі з керівними 
особами ISAF, з якими обговорено шляхи вирішення проблем з проведенням змагань з вітрильного 
спорту на території Криму, а також питання про олімпійську ліцензію для України у класі RSX (чоловіки). 
Також поінформовано про зустріч з Головою НОК України щодо питань про перехід українських 
спортсменів до збірної команди Росії. з боку Голови НОУ України було отримано запевнення щодо 
обов’язкового узгодження цього питання з ВФУ. Після обговорення запропоновано надати до НОК 
України копії всіх документів листування ВФУ з ISAF та Всеросійською федерацією вітрильного спорту з 
зазначених питань. 
Ухвалено одноголосно. 
Ухвалили: 

1. Надану інформацію взяти до уваги. 
2. Надати НОК України копії всіх документів листування ВФУ з ISAF та Всеросійською 

федерацією вітрильного спорту з питань проведення змагань на території Криму, 
питань переходу спортсменів України проблеми з отриманням олімпійської ліцензії у 
чоловічому номері програми RSX. 

Питання Друге Порядку Денного 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ ВФУ 

Доповідач Родіон Лука  
Відповідно до Положення про Спортивний комітет ВФУ, до Президії ВФУ надано для затвердження 
наступні документи:  

 Протокол № 3 Засідання Cпортивного комітету ВФУ від 05.11.2015  

 Система відбору спортсменів до участі у ліцензійних змаганнях, чемпіонатах світу та Європи з 
вітрильного спорту 2016 року 

 Списки збірної команди України з вітрильного спорту на 2016 рік  
Після докладного обговорення ухвал Cпортивного комітету по кожному питанню Порядку денного 
засідання від 05.11.2015, на голосування винесено питання підтримки п.5.3 РІЗНЕ Запропоновано 
підтримати ухвалу Спортивного комітету у наданій нижче редакції:  
«На всеукраїнських змаганнях, чемпіонаті та Кубку України в олімпійських класах в класі "470" залік 
серед чоловічих та жіночих екіпажів, які стартуватимуть спільно, проводитиметься окремо за 
підсумковими результатами регати. 
У чемпіонаті України, де проводяться медальні перегони, формування складу учасників медальних 
перегонів викласти у такій редакції: для спортсменів які посіли місця з 1 по 10 місце у стартовій групі 
класу, де кількість учасників, що взяли участь принаймі в одних перегонах дорівнює 10-ти або більше, 
буде проведено фінальні перегони Medal race». 
 

За пропозицію Проти пропозиції Утримались 

7 0 1 

Запропоновано також затвердити всі інші надані документи.  
Остаточно – затверджені всі ухвали Спортивного комітету та надані ним документи 
Ухвалено одноголосно. 
Ухвалили: 

1. Затведити наступні документи, які надані Спортивним комітетом у наданій редакції 

 Протокол № 3 Засідання Cпортивного комітету ВФУ від 05.11.2015  

 Система відбору спортсменів до участі у ліцензійних змаганнях, чемпіонатах світу та 
Європи з вітрильного спорту 2016 року 

 Списки збірної команди України з вітрильного спорту на 2016 рік  
2. Доручити Комітету ВФУ з проведення змагань дотримуватися ухвал Спортивного 

Комітету ВФУ при укладанні Положень (Регламентів) про проведення змагань у 2016 р.  

Питання Третє Порядку Денного 
ПРО РОЗРОБКУ МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ВФУ НА 2016 РІК 

Доповідач Євген Мойсеєнко 
У зв’язку з відсутністю з поважних причин доповідача, розгляд питання перенесено на наступне засідання 
Президії, де це питання має бути розглянуто першочергово. Побіжно заслухано інформацію про 
статистику відвідання сайту ВФУ за даними системи Google Analitycs, приєднання до якої виконано за 
пропозицією Комітету з маркетингу. 
Ухвалили: 

1. Питання ПРО РОЗРОБКУ МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ВФУ НА 2016 РІК розглянути на 
наступному засіданні Президії ВФУ 



Питання Четверте Порядку Денного 
ПРО УЧАСТЬ У ЕКСПЕРИМЕНТІ МІНМОЛОДЬСПОРТ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ПОВНОВАЖЕНЬ 
СПОРТИВНИМ ФЕДЕРАЦІЯМ 
Заслухано рекомендації Робочої групи, яку було створено ухвалою Президії на попередньому засіданні, і 
якій було доручено після зустрічі з працівниками Мінмолодьспорту з’ясувати доцільність участі у ньому 
ВФУ. Робочою групою, після вивчення позитивних та негативних наслідків участі в експерименті, 
рекомендовано утриматися від участі в пропонованому експерименті, але розробити і підготувати 
необхідні заходи для роботи федерації в умовах передачі повноважень спортивним федераціям, яка має 
відбутися за результатами та наслідками роботи федерацій, які беруть участь в експерименті, наприкінці 
2017 року. Після докладного обговорення на голосування внесено пропозицію про приєднання ВФУ до 
експерименту. Результати голосування: 

За приєднання до експерименту Проти приєднання до експерименту Утрималися 

2 6 0 

Ухвалили: 
1. Не приєднуватися до участі в експерименті Мінмолодьспорту щодо передачі 

повноважень спортивним федераціям 
2. Розглянути необхідні заходи для роботи федерації в умовах передачі повноважень 

спортивним федераціям, яка відбудеться наприкінці 2017 року, на наступних 
засіданнях Президії 

Питання П’яте Порядку Денного 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАЛЕНДАРЯ ЗМАГАНЬ ВФУ НА 2016 РІК 
Після обговорення питання запропоновано винести ухвали з затвердження Календаря Головних змагань 
та Календаря клубних змагань, змагань асоціацій та крейсерських перегонів Вітрильної федерації 
України на 2016 рік після отримання спільних рекомендацій Комітету ВФУ по проведенню змагань та 
Комітету з маркетингу та комунікації, які мають бути надані 25 26 листопада 2015 р. Ухвалення провести 
в інтерактивному режимі. 
Ухвалили: 

1 Ухвали щодо календарів проведення змагань провести після отримання спільних 
рекомендацій Комітету ВФУ по проведенню змагань та Комітету з маркетингу та 
комунікації 25-26 листопада 2015р. 

ДОДАТОК до Ухвали п.5 Порядку Денного 
На виконання ухвали, після спільного засідання комітетів запропоновано затвердити надані Календарі 
змагань. При цьому визначити три приорітетні регати, які мають бути проведені за активного залучення 
засобів масової інформації та спонсорів для їх висвітлення. Календар на 2017 рік має бути розроблений 
у рамках довгострокової маркетингової стратегії. 
Ухвалили: 

2. Затвердити Календар Головних змагань та Календар клубних змагань, змагань 
асоціацій та крейсерських перегонів Вітрильної федерації України на 2016 рік 

3. Визначити три приорітетні регати і доручити Комітету по маркетингу укласти план 
просування цих трьох регат. Остаточний список цих регат затвердити на наступному 
засіданні Президії. 

4. Календарі змагань на 2017 рік мають бути укладені на засадах довгострокової 
маркетингової стратегії ВФУ. 

Питання Шосте Порядку Денного 
РІЗНЕ 
6.1. ПРО СТАН СПРАВ У ВЗАЄМОДІЇ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА 
НОВООБРАНИХ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛІДИ у м.ВИШГОРОД 

Доповідач – Олександр Баланюк 
Членів Президії поінформовано про нові сприятливі умови у взаємодії новообраних місцевих органів 
влади та Вітрильної федерації Київської області у м.Вишгород щодо розвитку вітрильного спорту. 
Доповідь взята до уваги. 
Ухвала не виносилася. 
6.2 ПРО ДОДАТКОВЕ ФІНАНСУВАННЯ СЕМІНАРУ ТЕХНІЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ, ВИМІРЮВАЧІВ, 
СУДДІВ ТА ТРЕНЕРІВ ВФУ. 
До участі у семінарі запрошено двох представників ORC. Для оплати витрат на їх перебування  
необхідно виділити з бюджету ВФУ додаткові кошти. 
Ухвалили:  

1. Виділити з бюджету ВФУ додаткові кошти для забезпечення участі представників ORC 
у роботі семінару. 

2. Доручити Виконавчому директору ВФУ належне додаткове фінансування зазначеної 
участі представників ORC. 



Наступне засідання Президії призначено на 19 грудня 2015 р. Місце та час проведення буде 
визначено пізніше. 

 
Олександр Зайцев 
Секретар ВФУ 


