
ПРОТОКОЛ №85 
Засідання Президії Вітрильної Федерації України 

від 07 травня 2011 р
м. Севастополь 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ 2011 РОКУ 
ПРОВІДНИХ ЕКІПАЖІВ УКРАЇНИ 

2. ПРО ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ШТАТНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД 2012 Р.

3. ПРО КАНДИДАТУРИ ГОЛОВНОГО ТА ДЕРЖАВНОГО ТРЕНЕРІВ ШТАТНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ З
ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ 

В роботі президії брали участь:
Члени Президії ВФУ:

Василь Гуреєв Президент ВФУ 
Сергій Машовець Перший Віце-Президент 
Сергій Червяков Віце-Президент 
Михайло Райхерт Кооптований Віце-Президент, Голова Комітету ВФУ по проведенню змагань 
Олександр Зайцев Секретар 
Юрій Сухонос член Президії, Харківська ОФВС 
Віктор Колєсніков член Президії, Донецька ОФВС 

Запрошені:
Віктор Майоров, Сергій Чорний 
Присутні також представники інших Територіальних Федерацій ВФУ 

СЛУХАЛИ: Питання Перше Порядку Денного 
ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ 
2011 РОКУ ПРОВІДНИХ ЕКІПАЖІВ УКРАЇНИ 
Доповідач – Сергій Машовець 
Доповідач поінформував присутніх про стан справ з державним фінансуванням участі провідних екіпажів у
міжнародних змаганнях 2011 року. Чинний документ має ряд недоліків, які пропонується усунути. На розгляд 
Президії запропоновано нову редакцію документа, який регулюватиме розподіл фінансування задля досягнення 
головної мети – отримання якомога більше ліцензій для участі в Олімпійській регаті 2012 року. У документі, який 
надано для розгляду Президією пропонується наступне:

• Українські екіпажі, які наразі посідають місця у ліцензійній зоні, або за Світовим рейтингом, або за 
результатами Чемпіонату Світу 2010 року, а також ті екіпажі основного складу Національної збірної, які 
опинялися в зоні ліцензії, або будь коли за Світовим рейтингом, або ж за результатами Чемпіонатів Світу 
2009-2010 років, отримують повну фінансову підтримку з боку держави до кінця 2011 року незалежно від 
їхніх подальших результатів у поточному році (наприкінці року – перегляд). 

• Ті спортсмени, хто не виконає зазначених умов, втрачають право на державну фінансову підтримку до кінця 
року.

• Ті спортсмени , хто потрапить до зони ліцензій за Рейтингом, чи за результатами Чемпіонату Світу 2011 – 
відтак отримає подальшу підтримку до кінця року.

Після детального обговорення основних положень запропоновано схвалити та підтримати наданий документ і
подати його на розгляд до Державної служби молоді та спорту України.
Результати голосування : За – 6, Проти – 0, Утримався - 1 

УХВАЛИЛИ 
1. Схвалити ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ 2011 

РОКУ ПРОВІДНИХ ЕКІПАЖІВ УКРАЇНИ 
2. Подати ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ 2011 

РОКУ ПРОВІДНИХ ЕКІПАЖІВ УКРАЇНИ до Державної служби молоді та спорту України.

СЛУХАЛИ: Питання Друге Порядку Денного 
ПРО ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ШТАТНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД 
2012 р.
Доповідач – Сергій Машовець 
Доповідач навів підстави, за якими на сьогодні порядок, за яким регулюється формування штатної збірної команди 
України з вітрильного спорту ("Формування збірної команди України з вітрильного спорту в 2011 році", затверджено 
МІНІСТЕРСТВОМ УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ - Департамент спорту вищих досягнень) не 
повністю відбиває поточний стан справ з відбором до штатної збірної команди. До розгляду Президії запропоновано 
внести зміни та викласти його у наступній редакції:



Формування штатної збірної команди на 2012 Олімпійський рік 
Основний та кандидатський склад збірної команди України, формується із спортсменів, які виступають в
олімпійських номерах програми.
Основний склад: за спортивним принципом до штатної збірної команди на 2012 рік входять 
спортсмени, які мають на кінець 2011 року наступні спортивні показники у зазначеній нижче 
послідовності:
У першу чергу спортсмени, які входять до ліцензійної зони у своєму номері олімпійської програми або за 
Світовим рейтингом, або за результатами Чемпіонату Світу 2011 року. У другу чергу ті, хто не 
відповідає вимогам пункту 1, ранжируються за показниками Ранг-листу Вітрильної Федерації України 
2011 року для олімпійських класів (відповідно до затвердженого положення про рейтинг на 2008 
рік). 
Основний та кандидатський склад команди формується для всіх номерів Олімпійської програми,
резервний склад формується для Олімпійських, Національних та юнацьких номерів програми.
Кількість місць у кожному з номерів програми у штатній команді залежить від результатів: на 
Чемпіонатах Світу за 1-10 м., на Чемпіонатах Європи 1-6 м. номер програми отримує додаткове 1 
м. в основному складі.
Кандидатський склад формується із спортсменів, які за умовами, що їх викладено вище, не 
увійшли до штатної збірної команди. Місця у кандидатському складі розподіляються за 
спортивним принципом згідно з рейтингом ВФУ серед спортсменів, які за віком не є старшими за 
спортсменів, які увійшли до основного складу збірної команди у відповідному номері програми.
Резервний склад становить приблизно 50% від кількості спортсменів загального складу і
формується за спортивним принципом зі спортсменів які виступають у олімпійських, юнацьких та 
національних номерах програми і за віком не є старшими за спортсменів, які увійшли до 
основного складу у відповідному номері програми.
Примітки:
- У номерах програми де склад екіпажу є більшим за одну особу, рішення щодо включення членів екіпажу до 

збірної команди приймає стерновий за погодженням з керівництвом штатної збірної команди і Спортивним 
комітетом ВФУ;

- У разі виникнення незвичайних обставин, як виняток можливе включення спортсмена до збірної команди на 
підставі рішення Президії ВФУ за поданням Спортивного комітету.

Після обговорення запропоновано схвалити розглянутий документ "Формування штатної збірної команди 
на 2012 Олімпійський рік" та надати його на затвердження до Державної служби молоді та спорту України 
а також рекомендувати Державній службі молоді та спорту України скасувати чинні документи "Формування 
збірної команди України з вітрильного спорту в 2011 році" та "Система відбору збірної команди 
України з вітрильного спорту до участі у чемпіонатах Європи та світу 2011 р." 
Результати голосування : За – 6, Проти – 0, Утримався – 1. 
УХВАЛИЛИ 

1. Рекомендувати Державній службі молоді та спорту України скасувати документ "Формування збірної 
команди України з вітрильного спорту в 2011 році"

2. Рекомендувати Державній службі молоді та спорту України скасувати документ "Система відбору 
збірної команди України з вітрильного спорту до участі у чемпіонатах Європи та світу 2011 р." 

3. Подати до Державній службі молоді та спорту України та рекомендувати затвердити новий документ 
"Формування штатної збірної команди на 2012 Олімпійський рік". 

 
СЛУХАЛИ: Питання Третє Порядку Денного 
ПРО КАНДИДАТУРИ ГОЛОВНОГО ТА ДЕРЖАВНОГО ТРЕНЕРІВ ШТАТНОЇ ЗБІРНОЇ 
КОМАНДИ УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ 
Доповідач – Василь Гуреєв 
31 травня 2011 р. закінчується контракт Головного тренера штатної збірної команди України з вітрильного 
спорту, а посада Державного тренера є вакантною. До участі в конкурсі на заміщення цих посад планують 
подати документи Віктор Майоров – на посаду Головного тренера та Сергій Чорний – на посаду Державного 
тренера. Зазначено, що обидва кандидати задовольняють вимогам Державної служби молоді та спорту 
України щодо претендентів на ці посади. Після обговорення запропоновано підтримати ці кандидатури та 
рекомендувати їх для розгляду Конкурсній комісії Державної служби молоді та спорту України.
Результати голосування : За – 7, Проти – 0, Утримався – 0. 
УХВАЛИЛИ 

1. Підтримати кандидатуру Віктора Майорова на посаду Головного тренера штатної збірної команди України 
з вітрильного спорту та рекомендувати його кандидатуру на розгляд Конкурсної комісії Державної служби 
молоді та спорту України.

2. Підтримати кандидатуру Сергія Чорного на посаду Державного тренера штатної збірної команди України з
вітрильного спорту та рекомендувати його кандидатуру на розгляд Конкурсної комісії Державної служби 
молоді та спорту України.

Олександр Зайцев 
Секретар ВФУ 


