
Протокол № 88 

 

Засідання Президії Вітрильної федерації України 

від 23 червня 2011 року 

 

 

У роботі Президії взяли участь: 

Члени президії ВФУ: 

В. Гуреєв – президент ВФУ 

С. Машовець – перший віце-президент ВФУ 

М. Райхерт – віце-президент ВФУ 

В. Майоров – член президії ВФУ 

С. Червяков передав право голосу С.Машовцю, Ю. Сухонос передав 

право голосу В. Майорову. 

Кворум згідно статуту додержано, засідання президії ВФУ є повноважним. 

Запрошені: 

С. Чорний – в.о. державного тренера з вітрильного спорту. 

В. Волковський та А. Сорока – представники виробників класу Ультра. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Надання класу яхт «Ультра» статусу національного. 

2. Призначення тимчасово виконуючого обов’язки секретаря ВФУ. 

3. Розподіл матеріальної частини в класі 49ер. 

 

СЛУХАЛИ: Питання перше порядку денного 

НАДАННЯ КЛАСУ ЯХТ «УЛЬТРА» СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО 

Доповідачі – представники виробника В. Волковський та А. Сорока 

У своїй доповіді представники виробника яхт класу «Ультра» повідомили членів 

президії про розробку та погодження із вимірювачем України Л. Шуміловим 

правил класу. Крім того, виробник запевнив, що приймають на себе повну 

юридичну та фінансову відповідальність за дотримання авторських прав при 

виробництві яхт класу «Ультра». В ході обговорення було сформульовано ряд 

передумов надання класу статусу національного: 

1. Отримання виробником патенту на конструкцію корпусу та вітрила 

протягом року. 

2. Створення асоціації класу із відповідною реєстрацією її у ВФУ. 

3. В 2011 році в класі яхт Ультра провести першість країни без 

присвоєння звання чемпіона України. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Після виконання всіх зазначених передумов надати класу яхт 

«Ультра» статус національного.  

2. Протягом такого виконання визначити клас як експериментальний. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 



СЛУХАЛИ: Питання друге порядку денного 

ПРИЗНАЧЕННЯ ТИМЧАСОВО ВИКОНУЮЧОГО ОБОВ’ЯЗКИ 

СЕКРЕТАРЯ ВФУ 

Через неможливість виконання О. Зайцевим обов’язків секретаря ВФУ 

президентом ВФУ було запропоновано призначити тимчасово виконуючим 

обов’язки секретаря ВФУ А. Соломко, за його згодою. Крім того, в ході 

обговорення постало питання щодо розробки порядку дій у випадку припинення 

діяльності секретаря ВФУ. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Призначити А. Соломка тимчасово виконуючим обов’язки секретаря 

ВФУ. 

2. Доручити комісії з редагування статуту опрацювати питання щодо 

порядку дій у випадку припинення діяльності секретаря ВФУ. 

Рішення прийнято одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Питання третє порядку денного 

РОЗПОДІЛ МАТЕРІАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ У КЛАСІ 49ЕР 

Доповідач – В. Майоров 

З метою розвитку та поширення класу головний тренер збірної команди з 

вітрильного спорту В. Майоров звернувся до президії ВФУ з пропозицією 

розподілити човни класу 49ер, які належать державі, серед спортсменів, 

зобов’язавши їх при цьому привести ці човни до існуючих правил класу, зокрема 

замінити щоглу та вітрила.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Розподілити човни за умови доукомплектування до вимог класу у не 

менш ніж два регіони. 

Рішення прийнято одноголосно 

 

На цьому засідання президії – завершено. 

 

 

 

 

 

 

 

В. Гуреєв         Президент ВФУ  

 

 

 

 

 

А. Соломко Виконуючий обов’язки 

секретаря ВФУ 


