ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕННЯ
про Спортивний Комітет ГО «Вітрильна Федерація України»
1. Загальні положення.
1.1. Спортивний Комітет (далі - Комітет) є постійним комітетом ГО
«Вітрильна федерація України» (далі – ГО ВФУ), який забезпечує формування та
проведення єдиної політики ГО ВФУ в галузі спорту вищих досягнень.
1.2. Комітет у своїй діяльності керується Статутом ГО ВФУ та цим
положенням.
2. Мета та завдання Комітету.
2.1. Формування єдиної політики розвитку вітрильного спорту в Україні.
2.2. Створення рівних умов для розвитку в Україні всіх класів яхт.
2.3. Визначення характеру та створення передумов для досягнення високих
спортивних результатів спортсменами збірної команди України.
2.4. Основними завданнями Комітету є:
- розробка нормативних документів щодо відбору спортсменів та
формування національної збірної команди, системи відбору та представництва ГО
ВФУ на міжнародних змаганнях,
- надання пропозицій щодо розподілу матеріальної частини серед членів
збірної команди,
- участь у розробці положень та регламентів змагань Єдиного календарного
плану спортивних заходів України;
- сприяння запровадженню в життя передових методик тренувального
процесу у вітрильному спорті вищих досягнень;
- аналіз зарубіжних методів формування вищих досягнень у спорті яхтових
перегонів олімпійського спрямування та сприяння їх доступності для тренерів і
спортсменів ГО ВФУ;
- участь в організації та проведенні семінарів з підвищення кваліфікації
тренерів;
- підготовка пропозицій щодо удосконалення програм навчальнотренувального процесу підготовки спортсменів у ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ.
- підготовка та подання пропозицій щодо змін у Єдину спортивну
кваліфікацію.

3. Статус Комітету.
3.1. Комітет є повноважним органом ВФУ з питань:
- визначення політики і координації питань розвитку класів перегонових яхт
в Україні (у взаємодії з Асоціаціями класів);
- формування політики щодо організації підготовки і вдосконалення

спортивної майстерності спортсменів вищих досягнень, як основного, так і
кандидатського, резервного складу національної збірної команди;
- розповсюдження інформації про сучасні зарубіжні методики
тренувального процесу в вітрильному спорті олімпійського спрямування;
- в запровадженні в життя передових методик і планування тренувального
процесу в вітрильному спорті вищих досягнень;
- надання пропозицій щодо встановлення критеріїв відбору спортсменів до
національної збірної команди України;
- надання пропозицій до персонального складу національних збірних команд
України;
- встановлення системи відбору членів збірної команди до участі у
Олімпійських Іграх, міжнародних змаганнях;
- представництва ГО ВФУ на міжнародних змаганнях і порядку надання
прав спортсменам-членам ГО ВФУ представляти Україну на міжнародних змаганнях
як представників держави;
- розподілу матеріальної частини серед членів збірної команди;
- висування кандидатури на посаду головного тренера штатної збірної
команди України з вітрильного спорту;
- підготовки пропозицій до Єдиного календарного плану спортивних заходів
України, календарного плану змагань ГО ВФУ, регламентів всеукраїнських змагань.
4. Структура та порядок формування Комітету.
4.1 . Комітет складається з:
- представників асоціацій класів (з правом голосу)
- головного тренера штатної збірної команди України з вітрильного спорту
(з правом голосу)
державного тренера штатної збірної команди України з вітрильного спорту
(з правом голосу )
- голови Комісії Атлетів ГО ВФУ (з правом голоса)
4.2. Членами комітету можуть бути особи -- дійсні члени ВФУ.
4.3. До складу Комітету входять представники визнаних ГО ВФУ Асоціацій
класів, які є базовими для розвитку дитячо-юнацького спорту і спорту вищих
досягнень та представлені на всеукраїнських змаганнях екіпажами (яхтами).*
*Примітка Перелік Асоціацій класів, які відповідають на кожний рік
вищенаведеним умовам, наведено у Додатку 1. (відповідно до Єдиної спортивної
кваліфікації України).
4.4. Кількісний склад членів Комітету з правом голосу – не менш, ніж вісім
представників Асоціацій класів, та Головний тренер національної збірної команди.
4.5. Асоціації класів пропонують до складу Комітету дві особи –
представника асоціації і його заступника (з числа діючих тренерів), але у роботі
Комітету бере участь тільки один з них. Заступник може брати участь у роботі
Комітету у разі відсутності власне представника. Представники і їх заступники
висуваються Асоціаціями класів на своїх загальних зборах. Повноваження

представників засвідчуються протоколом зборів відповідної асоціації.
4.6. Головний тренер штатної команди національної збірної команди
України входить до складу Спортивного комітету за посадою.
4.7. Державний тренер штатної збірної команди України з вітрильного
спорту бере участь у засіданнях з правом голосу
4.8. Голова Комісії атлетів ГО ВФУ бере участь у засіданнях з правом
голосу
4.9. Голову Комітету призначає Президія ГО ВФУ з представників
Асоціацій класів у відповідності до п. 4.3. цього Положення.
4.10. Строк повноважень Комітету – один рік з моменту затвердження
Президією, але не пізніше ніж 1 місяць після закінчення останніх змагань Єдиного
календарного плану України з вітрильного спорту.
5. Регламент роботи комітету.
5.1. Комітет проводить засідання не менше ніж один раз в три місяці.
5.2. Засідання Комітету вважаються правомочними за умови участі не менше
ніж 2/3 його членів з правом голосу, Член Комітету може брати участь у засіданнях
особисто або шляхом використання будь-яких засобів зв’язку, що дають можливість
усім присутнім поставити запитання та почути відповідь.
5.3. Рішення Комітету з питання, яке обговорювалося, вважається ухваленим
якщо за нього проголосували не менше ніж 2/3 членів Комітету.
5.4. Рішення Комітету оформлюються у формі протоколу, якій набуває
чинності після його підписання головою Комітету та секретарем зборів.
5.5. Остаточно рішення Комітету набувають чинності після їх затвердження
Президією ГО ВФУ.
6. Порядок внесення змін та доповнень до Положення про Комітет.
6.1. Зміни та доповнення готуються Комітетом та вносяться на розгляд та
затвердження до Президії ГО ВФУ.
Додаток 1. Відповідно до вимог п. 4.3. цього Положення право формувати
Комітет надано наступним Асоціаціям класів:
«Оптиміст»,
«Кадет»,
«LASER4.7»,
«LASER Radial»,
«LASER Standart»,
«470»,
«Фінн»
«УЛЬТРА»
«420»
вітродошки («RS:X» та «Techno 293» разом)

Нижегородов Олексій.
Шумілов Сергій

Сухонос Юрій
Балабуха Ольга
В‘ячеслав Мадонич

Підтримую.
В принципе все нормально, кроме того, что мы решили
дать право голоса и представителю комиссии
атлетов,раз уж его вводят в комитет пусть меет право и
на голос
Підтримую
Підтримую
Не проголосував

