
Протокол № 92 

 

Засідання Президії Вітрильної федерації України 

від 05 січня 2012 року 

м. Київ 

 

 

У роботі Президії взяли участь: 

Члени президії ВФУ: 

В. Гуреєв – президент ВФУ; 

С. Машовець – перший віце-президент ВФУ; 

М. Райхерт – віце-президент ВФУ, Голова комітету по проведенню 

змагань; 

С. Поліщук – віце-президент ВФУ, Командор Вітрильного крейсерсько-

перегонового союзу України; 

С. Червяков – віце-президент ВФУ; 

В. Майоров – член президії ВФУ,  Головний тренер Збірної команди 

України; 

В. Колобов – член президії ВФУ, Київська обласна ФВС; 

О. Комар передав право голосу В. Гуреєву; 

А. Соломко – в.о. секретаря ВФУ. 

Всього 8 голосів. 

 

Кворум згідно статуту (не менше 6 членів) додержано, засідання президії ВФУ є 

повноважним. 

 

Запрошені: 

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

П. Романенко – виконавчий директор ВФУ. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Після обговорення доповнень до Порядку денного, присутніми членами Президії 

затверджено наступний порядок денний одноголосно: 

 

1. Звіт головного тренера про хід підготовки до Олімпійський ігор (В. Майоров 

– член президії ВФУ, Головний тренер Збірної команди України). 

2. Затвердження Положення про головні Всеукраїнські змагання з вітрильного 

спорту 2012 року (М. Райхерт – віце-президент ВФУ, Голова комітету по 

проведенню змагань та С. Чорний – в.о. державного тренера з вітрильного 

спорту). 

3. Затвердження календарного плану всеукраїнських змагань на 2012 рік 

(П. Романенко – виконавчий директор ВФУ). 

4. Затвердження Голови спортивного Комітету ВФУ. 

5. Визначення терміну і місця проведення щорічної Ради ВФУ. 



6. Різне. 

 Питання стосовно вимірювачів та обміру суден в Київській області 

(В. Колобов – член Президії, Київська обласна ФВС). 

 Питання щодо місця реєстрації вітрильних осередків Київської області та 

м. Києва (В. Колобов – член Президії, Київська обласна ФВС). 

 Проблеми у класі 49er стосовно організації розвитку класу, обговорення 

проблем в інших класах та шляхи їх вирішення (В. Колобов – член 

Президії, Київська обласна ФВС). 

 Юніорська програма на 2012 рік (інформація щодо розробки юніорської 

програми) (С. Чорний – в.о. державного тренера з вітрильного спорту). 

 Інформація щодо листа від Асоціації Оптиміст визнати «Трансбункер» 

офіційним спонсором на 1 рік (П. Романенко – виконавчий директор 

ВФУ). 

 Звіт про виконання доручення Прем’єр-міністра України щодо аналізу 

ситуації яка існує сьогодні на водноспортивних базах, що культивували 

вітрильний спорт (С. Чорний – в.о. державного тренера з вітрильного 

спорту). 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання перше порядку денного 

ЗВІТ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА ПРО ХІД ПІДГОТОВКИ ДО 

ОЛІМПІЙСЬКИЙ ІГОР 

Доповідач – В. Майоров 

 

Було розглянуто та обговорено результати виступу збірної команди України на 

Чемпіонаті світу в м. Перт, Австралія.  

За результатами Чемпіонату світу у Австралії збірна команда завоювала 3 

ліцензії у класі «RS:X», чоловіки і жінки, та класі «Finn». Також треба зазначити, 

що в 4 інших класах деякі спортсмени були в межах отримання ліцензії, що дає 

змогу говорити про перспективу отримання ліцензій в подальшому. На 2012 рік 

розроблено програму підготовки по кожному класу. В тих класах, де немає 

ліцензії, планується підготовка до наступних чемпіонатів світу. В класах, де 

ліцензії вже є, заплановано безпосередньо підготовку до Олімпійських Ігор. 

Головним тренером збірної команди України визначено номери програм, які 

потенційно можуть отримати ліцензії в подальшому, а саме: клас «Лейзер», клас 

«470» чоловіки і жінки, клас «Зірковий» та клас «Лейзер-радіал». Заплановано 

збори на кінець січня – початок лютого 2012 року. 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Визнати загальні результати виступу збірної команди України з 

вітрильного спорту на Чемпіонаті Світу в м. Перт, Австралія, 

незадовільними. 



2. Продовжити роботу Президії 10.01.2012 року по першому питанню 

порядку денного та заслухати звіти тренерів та спортсменів щодо 

результатів їх виступу на Чемпіонаті світу в Австралії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

10.01.2012 

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ 

ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРО ЗВІТИ ТРЕНЕРІВ ТА СПОРТСМЕНІВ ЩОДО 

РЕЗУЛЬТАТІВ ЇХ ВИСТУПУ НА ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ В АВСТРАЛІЇ 

 

Присутні: 

О. Борисов – спортсмен у класі «Finn»; 

К. Даценко – тренер О. Борисова; 

О. Ісаков – спортсмен у класі «Laser»; 

Ю. Орлов – тренер; 

М. Чес – тренер збірної команди у класі Laser; 

С. Ісаков; 

Ю. Журавльов – спортсмен у класі «470» чоловіки; 

І. Чеботарьов – тренер Ю. Журавльова. 

 

Доповідач – О. Борисов, К. Даценко 

 

Президія заслухала доповідачів, було визначено існуючі проблеми спортсмена 

на змаганнях, обговорено шляхи вирішення цих проблем та окреслено програму 

підготовки спортсмена до Олімпійських Ігор 2012. 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

Ухвалили: 

1. Призначити спортсмена А. Садчикова як спаринг-партнера 

О. Борисова та відправляти його на спільні тренування, по можливості, 

за рахунок Держмолодьспорту. 

2. Відправити А. Гусенко на Чемпіонат Європи та Чемпіонат Світу за 

рахунок Держмолодьспорту. 

Ухвала винесена одноголосно. 

 

Доповідач – О. Ісаков, Ю. Орлов, М. Чес, С. Ісаков 

 

Президія заслухала доповідачів, було визначено існуючі проблеми спортсмена 

на змаганнях, обговорено шляхи їх вирішення, тренери доповіли про проблеми у 

класі «Laser», також було окреслено програму подальшої підготовки спортсмена. 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

Ухвалили: 

1. Призначити М. Чеса відповідальним за розвиток класу «Laser» та 

юридично оформити М. Чеса провідним тренером штатної збірної 



команди України з вітрильного спорту відповідно до чинного 

законодавства України. 

2. Зобов’язати Асоціацію класу «Laser» вирішити питання по 

індивідуальним тренерам. 

3. В продовж 10 днів узгодити із спорткомітетом програму подальших 

дій у класі «Laser». 

Ухвала винесена одноголосно. 

 

 

Доповідач – Ю. Журавльов, І. Чеботарьов 

 

Президія заслухала доповідачів, було визначено існуючі проблеми спортсмена 

на змаганнях, обговорено шляхи вирішення цих проблем та окреслено програму 

подальшої підготовки спортсмена. 

 

Ухвалили: 

1. Визнати результати виступу спортсмена у класі «470» чоловіки збірної 

команди України з вітрильного спорту на Чемпіонаті Світу в м. Перт, 

Австралія, незадовільними. 

2. Призначити М. Райхерта –  відповідальним за чоловічу програму класу 

«470». 

Ухвала винесена одноголосно. 

 

 

05.01.2012 

СЛУХАЛИ: Питання друге порядку денного 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ 

ЗМАГАННЯ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ 2012 РОКУ 

Доповідач – М. Райхерт, С. Чорний 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Прийняти Положення про головні Всеукраїнські змагання з 

вітрильного спорту 2012 року в цілому та доопрацювати його з 

урахуванням пропозицій, які було обговорено. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання третє порядку денного 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ 

ЗМАГАНЬ НА 2012 РІК 

Доповідач – П. Романенко 

 



Доповідач проінформував присутніх, що практично всі надіслали заявки на 

проведення змагань згідно нової затвердженої форми. Також обговорювались 

деякі питання стосовно коригувань у Календарі змагань через проведення у 

м. Києві чемпіонату Європи з футболу. 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Доручити П. Романенко вирішити питання стосовно звернення 

Миколаївської ОФВС щодо перенесення в м. Миколаїв змагань, які 

мають відбутися в м. Києві одночасно із проведенням Євро-2012. 

2. Затвердити Календарний план всеукраїнських змагань на 2012 рік в 

цілому та доопрацювати його з урахуванням пропозицій, які було 

обговорено. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання четверте порядку денного 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГОЛОВИ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ ВФУ 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Головою спортивного Комітету ВФУ Чорного С.А. – в.о. 

державного тренера з вітрильного спорту. 

За – 7, Проти – 1, Утримався – 0.  

Рішення прийнято. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання п’яте порядку денного 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ І МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОЇ РАДИ 

ВФУ 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити проведення щорічної ради ВФУ 11.02.2012 року у м. Києві за 

адресою: вул. Еспланадна 42, будівля Мінсім’їмолодьспорту України 

(актова зала, 9 поверх). 

2. Затвердити проведення Президії ВФУ 10.02.2012 року  

3. Рішення Президії щодо обов’язкового проведення Президії ВФУ за день 

перед проведенням Ради ВФУ в майбутньому. 

4. Заслухати на Президії ВФУ інформацію або звіти щодо проведеної роботи 

Постійних та Тимчасових Комітетів і Комісій Вітрильної Федерації 



України та плани їх роботи в майбутньому та включити це питання в 

порядок денний Президії та Ради ВФУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання шосте порядку денного 

РІЗНЕ 

6.1 Питання стосовно вимірювачів та обміру суден в Київській 

області. 

Члени Президії заслухали В. Колобова з цього питання. 

На сьогоднішній день, в вітрильних осередках київської області 

налічується більше 100 крейсерських яхт. Проблема полягає в тому, 

що 90% яхт не обміряно через відсутність достатньої кількості 

кваліфікованих вимірювачів. 

Ухвалили: 

1. Перенести розгляд даного питання на Президію ВФУ 10.02.2012 та 

запросити Коваленко і Ткача.  

 Ухвала винесена одноголосно. 

6.2 Питання щодо місця реєстрації вітрильних осередків Київської 

області та м. Києва. 
 Члени Президії заслухали В. Колобова з цього питання. Проблема 

полягає в тому, що деякі вітрильні осередки, зареєстровані як члени 

Київської обласної федерації вітрильного спорту та знаходяться на 

території київської області, ведуть справи та сплачують членські 

внески до Київської (міської) федерації вітрильного спорту. 

Ухвалили: 

1. Підготувати на наступну Президію зміни до «Положення про сплату 

членських внесків» ВФУ, а саме: 100% членських внесків 

сплачуються у ВФУ, яка потім повертає 50% внесків вітрильним 

осередкам згідно реєстру територіальних федерацій ВФУ. 

2. Скласти реєстр, хто з вітрильних осередків відноситься до яких 

територіальних вітрильних федерацій та опублікувати цей реєстр на 

офіційному сайті ВФУ. 

3. Підготувати та винести питання щодо змін у «Положення про сплату 

членських внесків» на Раду ВФУ. 

 Ухвала винесена одноголосно. 

6.3 Проблеми у класі 49er стосовно організації розвитку класу. 

 Члени Президії заслухали В. Колобова з цього питання. 

Ухвалили: 

1. Доручити В. Майорову та С. Чорному розробити програму 

перспективних класів 49er, 29er, Skiff, Catamaran MIXED. 

 Ухвала винесена одноголосно. 

6.4 Юніорська програма на 2012 рік (інформація щодо розробки 

юніорської програми). 



 Члени Президії заслухали С. Чорного з цього питання. 

Ухвалили: 

1. Затвердити юніорську програму розвитку на 2012 рік. 

2. Визначити критерії відбору спортсменів на Чемпіонат світу, 

Чемпіонат Європи та Чемпіонат світу ISAF по юніорам у класах 

RS:X, Optimist, Cadet, 420, Laser 4.7, Laser Radial. 

 Ухвала винесена одноголосно. 

6.5 Інформація щодо листа від Асоціації Оптиміст визнати 

«Трансбункер» офіційним спонсором на 1 рік. 
Члени Президії заслухали П. Романенка з цього питання. 

 Інформація взята до уваги. 

 Ухвала не виносилася. 

6.6 Звіт про виконання доручення Прем’єр-міністра України щодо 

аналізу ситуації яка існує сьогодні на водноспортивних базах, що 

культивували вітрильний спорт. 

 Члени Президії заслухали С. Чорного з цього питання. 

 Інформація взята до уваги. 

 Ухвала не виносилася. 

 

На цьому засідання президії – завершено. 

 

 

 

 

 

 

 

Президент ВФУ          В. Гуреєв 

 

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки 

секретаря ВФУ   А. Соломко 


