
Протокол засідання Тренерської ради 
25.11.2006р. м.Севастополь 

Присутні :
Поповненко І.О.,Майоров В.О.,Майорова О.С., Гусенко В.Г., Чес М.М., Тараненка А.Б., Райхерт 
М.П., Терновий П.І., Приймак С., Дедюліна О.І., Білоусов Є., Азатханов В.Х., Калинчев П.К.,
Ніжегородов О., Оберемко В., Серопян Е.Ш., Кравчук А., Пугач В., Слівченко Т., Гребенюк В.,
Мосензов М., Кисельов В.,
Яменко В.М.- секретар 

Порядок денний:
1. Внести зміни до списку основного складу збірної команди України з вітрильного спорту 
по кількісному складу.

2. Уточнити список кандидатського складу збірної команди.
3. Розглянути список резервного складу збірної команди України.
4. Принципи фінансування збірної команди України.
5. Розглянути питання відбору на чемпіонат світу у всіх класах яхт.
6. Розподілення матеріальної частини основного складу збірної команди України.
7. Різне.

Проголосували : за – одноголосно 

1.Слухали :
Майорова В.О.- головного тренера збірної команди України.
Поінформував про стан справ та скорегований кількісний склад основного та резервного 
складу збірної команди України.

2. Слухали :
Оберемка В., Райхерта М., Серопяна Е., Азатханова В.
Запропонували внести до основного складу збірної команди України – Горбатих Ольгу, а
Сагуленко Анну перевести до кандидатського складу .
Проголосували : за – одноголосно.

Розглянули питання внесення спортсменів Вікторової А., Белікової О. (клас «470»)  до резервного 
складу збірної команди України.
Екіпаж яхти «470»  Рудявського М. вивести з кандидатського складу збірної команди України та 
перевести до резервного.
Перевести Лисакову О. – шкотову яхти «470» до резервного складу збірної команди України.
Проголосували : за – одноголосно.

3.Розглянули резервний склад збірної команди України та внесли корективи до списків у різних 
класах яхт :
Клас «470» - Вікторова А., Белікова О., Чичерова О., Чуніховська Л., Лисакова О.,

Рудявський М., Андрєєв В., Талабуєв Я.
Проголосували списком : за – одноголосно.
Клас «Кадет» - Лосицький А., Кондренко Д., Лінг І., Пузиренко М.

Крицька Ю., Кригер Ю., Нелюба М., Прокопенко К.
Клас «Фінн» - Кушнір В.
Клас «Зірковий» - Даценко К., Евсеєнко О., Галанін Є., Базурін І.
Клас вітродошки RS:X – Єршов Д.
Проголосували : за – одноголосно.

При розгляді класу «Торнадо» Калинчев П.К. зняв питання про включення до резервного складу 
Хрипко С., Думанського А., Ярушко С., Поліщука С.
Проголосували : за – одноголосно.



За пропозицією Азатханова В. при подальшому розгляді кількості резервного складу збірної 
команди України у класі «Торнадо» були включені спортсмени Ярушко С., Поліщук С.
Проголосували : за – одноголосно.
Клас «Торнадо» - Ярушко С., Поліщук С.
Клас «Містраль» - Третяк В., Забіякін О., Тіунчик В., Дрозд Л.
Вільний клас вітродошки – Брежнєв Д., Панков Д., Красько А., Постоловська Т.
Клас «Лейзер» -Мовчан Є., Владимиров В., Ільчук К.
Клас «Лейзер -Р» - Долинська Т., Костянец Н.
Клас «Промінь-М» - Коваль Є., Блюммер Є., Ісаенко В., Сорока А., Белов Д.
Проголосували списком : за – одноголосно.

Слухали : Кисельова В.А.
Запропоновано список резервного складу збірної команди України у класі «Оптиміст» :
Дмитренко С., Куцина Д., Кальченко Д., Геворгізов М., Кисельова А., Куцина Л., Осташова В.,
Каплунов О.
Проголосували : за – одноголосно.
Всього резервний склад збірної команди України 50 чоловік 

4. Слухали :Майорова В.О.
Майоров В.О. поінформував про принципи фінансування на 2007 рік.
Розподіл фінансів у минулому році не дав очікуваних результатів.
Екіпажі , які отримували фінансування повністю витратили заплановані кошти, але не залучили 
додаткові надходження.
Тому у 2007 році фіксовані кошти будуть мати 4 екіпажа :

- Р.Лука «49er», 
- Р.Таран «470», 
- М.Оберемко RS:X, 
- О.Маслівець RS:X. 
Інші екіпажі будуть фінансуватись по загальній програмі , яка буде затверджена пізніше.

5. Слухали :Майорова В.О.
Відбір для участі у чемпіонаті світу в Португалії буде проведено на Йерській регаті у всіх 
класах. Квота на участь у чемпіонаті світу 
- «Інглінг» - 2 яхти,
- «49er»         - 2 яхти,
- «470» чол. – 2 яхти,
- «470» жін. – 2 яхти,
- «Лейзер» - 1 яхта,
- «Лейзер Р» - 1 яхта,
- «Фінн» - 2 яхти,
- «Зірковий» - 1 яхта ( але може бути збільшена після чемпіонату флоту), 
- RS:X чол. - 1
- RS:X жін. - 1

До 1 травня 2007 року треба подати списки для участі у чемпіонаті світу. Після відбору на 
Йерській регаті фінансування буде здійснюватись на команду , яка пройшла відбір, але невідомо в
якому обсязі.Юніори будуть мати свою фінансову програму. Також буде затверджено фінансовий 
план на проведення НТЗ збірної команди України, які пройдуть у м.Севастополь наприкінці року.
Строки проведення ІІІ Всеукраїнських спортивних ігор України будуть уточнені найближчим 
часом. Хочу наголосити на дуже низькому рівні ЗФП, 50% збірної команди України знаходяться 
за межею рівня норм ГТО, це дуже прикро бачити дивлячись на аналіз двох тестів прийому 
контрольних нормативів, які були проведені на НТЗ у жовтні та листопаді. Але є й позитивні 
результати , особливо у класі «470», спортсмени цього класу поставились з зрозумінням до цієї 
справи та поступово виправляють провали в деяких дисциплінах ЗФП. Відповідно до цього 
наприкінці 2007 року збірна команда України буде формуватися з урахуванням норм ЗФП, які 
затверджені програмою ДЮСШ, СДЮСШ,ШВСМ з вітрильного спорту. При низьких результатах 



ЗФП – екіпаж, член екіпажу не зараховується до складу збірної команди України з вітрильного 
спорту.
Слухали : Чеса М.М.
Передав письмову заяву асоціації класу «Лейзер» зі зверненням внести зміни чи поновити Рейтинг 
України з вітрильного спорту, в якому має бути розподіл : дорослі, юніори, юнаки.
Проголосували : за – одноголосно.

6. Слухали : Гусенко В.Г.
Гусенко В.Г. звернувся з проханням у разі не використання другої яхти, щогли, вітрил класу 
«Фінн» першим номером збірної команди Борисовим О., передати у будь-якій комплектації 
Гусенку А. Це дозволить покращити підготовку другого номера класу «Фінн». 
Проголосували : за – одноголосно.

Слухали : Яменко В.М.
Яменко В.М. звернувся з проханням – надати екіпажу Долинської М.В. яхту класу «Інглінг» у
повному комплекті фірми «Аббот» 2004 .
Проголосували : за – одноголосно.

Слухали :Майорова В.О.
На питання тренерів про придбання нової матеріальної частини Майоров В.О. відповів: «…кошти 
є, але у зв’язку з введенням положення про тендерні комісії не має можливості встигнути їх 
реалізувати, тому мабуть вони відійдуть до бюджету. ФПВС та особисто Гуреєв В.М. веде велику 
роботу для вирішення цього питання». 
 
7. Слухали : Кисельова В.А.
Розглянули питання про умови допуску команд на змагання 2007 року. Запропоновано внести 
зміни до «Положення про головні Всеукраїнські змагання 2007 року», а саме пункт: «До участі у
змаганнях будуть допущені команди, які мають катери супроводження». 
Проголосували : за – одноголосно.

Внесено пропозицію звернутись до керівництва яхт-клубу «Юг» з проханням - приведення до 
нормального стану спортмайданчика, існуючі спортивні споруди. Обладнати спортмайданчик 
спортивним знаряддям: гімнастичні знаряддя, обладнання для тренування – відкренування,
штанги, гирі, гантелі, гумові шнури, також збільшити кількість душових кабін з теплою водою 
(швидше добудувати приміщення з душовими). 
Проголосували : за – одноголосно.

Секретар засідання тренерської ради 
збірної команди України Яменко В.М.


