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ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗПОДІЛ МАТЕРІАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ (ЯХТ, ВІТРИЛ, ЩОГЛ), ЯКА 
Є ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ, СЕРЕД ЧЛЕНІВ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ З

ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ.

Рішення про розподіл матеріальної частини серед членів збірної команди України 
приймає Спортивний комітет ВФУ за наступним:
1. Матеріальна частина, яка була придбана Мінсім’ямолодьспортом (через 

Управління “Укрспортзабезпечення”) розподіляється між членами збірної команди 
за спортивним принципом у поточному році на наступний;

2. Якщо на балансі Управління “Укрспортзабезпечення” у відповідному класі 
знаходиться декілька суден, перший номер збірної команди у відповідному номері 
програми має право вибору матеріальної частини. Переваги на право вибору 
мають спортсмени, які посіли 1-10 місце на Олімпійських іграх,
1–15 місце на чемпіонатах світу та Європи, 1–20 місце у загальному підсумку Кубку 
світу. Якщо ці вимоги не виконано жодним спортсменом, перевагу на право вибору 
має спортсмен, який є першим номером збірної команди у номері програми і має 
кращий результат на чемпіонаті України у відсотковому відношенні щодо кількості 
учасників у цьому заході. Наступна матеріальна частина розподіляється між 
членами збірної команди (основний, кандидатській та резервний склад); 

3. Якщо екіпаж (спортсмен) збірної команди у відповідному класі, у поточному році 
посів 1-10 місце на чемпіонаті світу чи Європи, він має право претендувати на 
додаткову матеріальну частину для тренувань зі спарінгом, якщо вона є на балансі 
Управління “Укрспортзабезпечення”. 

4. Якщо екіпаж (спортсмен) збірної команди за результатами змагань поточного 
року увійшов до штатної збірної команди, але з незалежних від нього причин чи за 
рішенням Спортивного комітету ВФУ екіпаж (спортсмен) змінює клас яхт, він має 
право претендувати на матеріальну частину у іншому класі.

5. У разі, якщо спортсмен, який отримав державну матеріальну частину, не 
використовує її для участі у змаганнях чи тренуваннях протягом поточного року,
вона має бути передана спортсменам збірної команди, які за результатами 
змагань минулого року не отримали матеріальної частини.

6. У разі, якщо спортсмен, який отримав державну матеріальну частину передає її 
іншому спортсмену для використання без офіційної згоди на те Спортивного 
комітету ВФУ, він може бути позбавлений цієї матеріальної частини за рішенням 
СК ВФУ.

7. У виключних випадках, якщо за умов дотримання вищенаведених принципів 
виникли невизначеності, обґрунтоване рішення щодо розподілу матеріальної 
частини приймається окремим рішенням Спортивного комітету ВФУ.


