Протокол № 99
Засідання Президії Вітрильної федерації України
від 26 липня 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 крейсерськоперегонового союзу України;
В. Майоров – член президії ВФУ, Головний тренер Збірної команди
України;
І. Юхименко – член президії ВФУ, Голова Кіровоградської обласної
федерації вітрильного спорту;
С. Червяков передав право голосу С. Поліщуку;
А. Соломко – в.о. секретаря ВФУ.
Всього 7 голосів.
Кворум згідно статуту (не менше 6 членів) додержано, засідання президії ВФУ є
повноважним.
Запрошені:
П. Романенко – виконавчий директор ВФУ;
Г. Голембієвський – Голова кваліфікаційного комітету ВФУ;
О. Бондаренко – Голова Полтавської територіальної Федерації
вітрильного спорту;
В. Яменко – член протестового комітету змагань «Чемпіонат м. Києва
серед дорослих та юнаків старшого віку 2012р.».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Після обговорення доповнень до Порядку денного, присутніми членами Президії
затверджено наступний порядок денний одноголосно:
1. Розгляд питання щодо включення представника Полтавської територіальної
Федерації вітрильного спорту у склад Президії ВФУ на наступні півроку
(А. Соломко – в.о. секретаря ВФУ).
2. Розгляд клопотання щодо перегляду рішення ISAF стосовно номеру
програми "Кайт" (А. Соломко – в.о. секретаря ВФУ).

3. Клопотання про надання матеріальної допомоги спортсменам олімпійської
збірної команди України для придбання спортивного харчування та
авіаквитків з місця проживання до Києва та зворотно (В. Майоров – член
президії ВФУ, Головний тренер Збірної команди України).
4. Подання кандидатури Оберемка Володимира Анатолійовича на
нагородження почесною відзнакою "Заслужений працівник фізичної
культури та спорту України" (В. Майоров – член президії ВФУ, Головний
тренер Збірної команди України).
5. Розгляд ситуації стосовно нелегітимної відкритої міжнародної вітрильної
регати крейсерських яхт в м. Одеса (С. Поліщук – віце-президент ВФУ,
Командор Вітрильного крейсерсько-перегонового союзу України).
6. Розгляд та затвердження персонального складу Кваліфікаційного комітету
ВФУ (Г. Голембієвський – Голова кваліфікаційного комітету ВФУ).
7. Розгляд та обговорення проекту Угоди між ВФУ та Укрморрічінспекцією
(Г. Голембієвський – Голова кваліфікаційного комітету ВФУ).
8. Розгляд матеріалів наданих в Президію ВФУ щодо рішення №1 Протестового
Комітету ВФУ від 14.07.2012 за ПВП 69 проти Кисельової Анни (А. Соломко
– в.о. секретаря ВФУ).
9. Розгляд рішення протестового комітету на змаганнях «Чемпіонат м. Києва»
щодо заяви Кисельова В.А. від 12.07.2012р. (А. Соломко – в.о. секретаря
ВФУ).
10.Різне.
Звернення до Президії ВФУ Командора Громадського крейсерського яхтклубу «Енергетик» ім. Г.І.Строкова Олександра Баланюка (А. Соломко –
в.о. секретаря ВФУ).
Розгляд та затвердження протоколу Комітету ВФУ по проведенню змагань
від 21.07.2012р. про присвоєння суддівських категорій (П. Романенко –
виконавчий директор ВФУ).
Затвердження та підписання «Положення про порядок визнання
спортивних вітрильних суден та їх обліку» та «Положення про
Кваліфікаційний комітет Вітрильної федерації України».

СЛУХАЛИ: Питання перше порядку денного
РОЗГЛЯД
ПИТАННЯ
ЩОДО
ВКЛЮЧЕННЯ
ПРЕДСТАВНИКА
ПОЛТАВСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ФЕДЕРАЦІЇ
ВІТРИЛЬНОГО
СПОРТУ У СКЛАД ПРЕЗИДІЇ ВФУ НА НАСТУПНІ ПІВРОКУ
Доповідач – А. Соломко
Члени Президії заслухали в.о. секретаря ВФУ А. Соломка з цього питання.
Згідно статуту ВФУ та відповідно до Протоколу засідання Ради Вітрильної
федерації України від 07 травня 2011 року, Президентом ВФУ запропоновано
ввести до складу Президії ВФУ наступного представника Територіальної ФВС:

Олега Бондаренка – Голову Полтавської територіальної Федерації вітрильного
спорту.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Ввести до складу Президії ВФУ О. Бондаренка на наступні півроку.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання друге порядку денного
РОЗГЛЯД КЛОПОТАННЯ ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ
СТОСОВНО НОМЕРУ ПРОГРАМИ "КАЙТ"
Доповідач – А. Соломко

РІШЕННЯ

ISAF

Члени Президії заслухали А. Соломка з цього питання.
Він проінформував, що міжнародна асоціація класу RS:X звернулась до
ВФУ після рішення ISAF про те, що в олімпійську програму вводиться кайт та
виводиться дошка. В цьому зверненні було зауважено, що представники нашої
групи голосували по-різному (Польща та Болгарія). Надійшло наступне
звернення: якщо ВФУ бажає підтримати клас RS:X як олімпійську дисципліну,
міжнародна асоціація цього класу просить ВФУ звернутись в ISAF, до
представника Болгарії, який проголосував за кайт, та до членів нашої групи, щоб
заявити нашу офіційну позицію про те, що ми підтримуємо дошку, категорично
проти кайта та просимо вважати наш голос недійсним або таким, що не
відповідав нашій позиції.
Таким чином, Вітрильній федерації України необхідно до 1 серпня 2012
року надіслати до ISAF подання стосовно підтримки класу RS:X як олімпійської
дисципліни, а саме: подання про зміну вибору кайт-бордингу та подання щодо
включення класу RS:X у вітрильну програму Олімпійських Ігор Ріо-2016.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Надіслати до ISAF Подання від ВФУ стосовно підтримки класу RS:X як
олімпійської дисципліни (про зміну вибору кайт-бордингу та включення
класу RS:X у вітрильну програму Олімпійських Ігор Ріо-2016).
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання третє порядку денного
КЛОПОТАННЯ ПРО НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
СПОРТСМЕНАМ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ ДЛЯ

ПРИДБАННЯ СПОРТИВНОГО ХАРЧУВАННЯ ТА АВІАКВИТКІВ З
МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДО КИЄВА ТА ЗВОРОТНО
Доповідач – В. Майоров
Члени Президії заслухали головного тренера збірної команди України з
цього питання.
Він зазначив, що мова йде про спортсменів олімпійської збірної команди
України О. Маслівець, М. Оберемка, О. Борисова та В. Кудряшова. Він зауважив
про необхідність надання їм матеріальної допомоги, оскільки на період
Олімпійських ігор спеціальне спортивне харчування Олімпійський комітет не
надавав і вони придбавали його за власні кошти. Також комітетом не було
оплачено їх переїзд до Києва для відбуття на Олімпійські ігри 2012 в Лондон.
Отже, пропонується надати цим спортсменам матеріальну допомогу в
загальному розмірі 20 000 грн.
Далі заслухали виконавчого директора ВФУ П. Романенка. Він зазначив, що
з виплатою такої суми існують проблеми, оскільки сума матеріальної допомоги,
що перевищує 1,5 тисячі гривень на місяць обкладається великими податками.
Один із варіантів вирішення даного питання полягає в тому, що на звернення від
ВФУ Донецька обласна Федерація вітрильного спорту здійснить оформлення
командирування спортсменам, які закріплені за цією ОФВС. Далі необхідно
розробити механізм компенсації коштів спортсменам, зокрема із залученням
обласних федерацій вітрильного спорту.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати клопотання про надання матеріальної допомоги спортсменам
олімпійської збірної команди України.
2. Доручити виконавчому директору ВФУ підготувати звернення від ВФУ в
Донецьку обласну Федерацію вітрильного спорту стосовно оформлення
командирування спортсменам, які закріплені за цією ОФВС та розробити
механізм компенсації коштів спортсменам олімпійської збірної команди
України.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання четверте порядку денного
ПОДАННЯ
КАНДИДАТУРИ
ОБЕРЕМКА
ВОЛОДИМИРА
АНАТОЛІЙОВИЧА НА НАГОРОДЖЕННЯ ПОЧЕСНОЮ ВІДЗНАКОЮ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
УКРАЇНИ"
Доповідач – В. Майоров
Члени Президії заслухали В. Майорова з цього питання.

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Доручити виконавчому директору ВФУ Романенко П.Д. разом з відділом
вітрильного спорту Держмолодьспорту підготувати Подання до
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про відзначення
Оберемка Володимира Анатолійовича званням "Заслужений працівник
фізичної культури та спорту України".
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання п’яте порядку денного
РОЗГЛЯД СИТУАЦІЇ СТОСОВНО НЕЛЕГІТИМНОЇ ВІДКРИТОЇ
МІЖНАРОДНОЇ ВІТРИЛЬНОЇ РЕГАТИ КРЕЙСЕРСЬКИХ ЯХТ В
М. ОДЕСА
Доповідачі – С. Поліщук.
Члени Президії заслухали С. Поліщука з цього питання.
21 липня 2012 року в Одесі стартувала, так звана, «відкрита міжнародна
вітрильна регата крейсерських яхт Одеса-Батумі-Одеса». Захід не погоджено ні з
ООФВС, ні з ВФУ, не внесено до Календаря змагань ВФУ. Проводить цей захід
громадська організація «Магеллан 500» по своїм «внутрішнім правилам» на чолі
з членом ВФУ Станіславом Тризною, яка не є ні колективним членом ВФУ, ні її
територіальним осередком. Таким чином, порушено Правило за ПВП 88.1.
У заході взяли участь три яхти: «Агат» (місто Миколаїв), «Гранат» (місто
Одеса), «Альбатрос» (місто Одеса). На борту яхт, імовірно, знаходяться деякі
члени ВФУ (списки учасників на цей час відсутні).
Пропонується вжити належні дії, відповідно до положень ВФУ / ISAF щодо
припинення подібних інцидентів надалі. Зокрема, оприлюднити наступне
оголошення на сайті ВФУ: «Вітрильна Федерація України застерігає яхтсменів
від участі у заборонених заходах, таких як «відкрита міжнародна вітрильна
регата крейсерських яхт Одеса-Батумі-Одеса», що стартувала в м. Одеса 21
липня 2012р. Даний захід не погоджено ні з Одеською ОФВС, ні з ВФУ. Участь
членів ВФУ у таких заходах, які не відповідають статутним положенням ISAF та
порушують ПВП 88, може призвести до покарання».
Також, пропонується надіслати до Вітрильної федерації Грузії наступне
повідомлення: «Доводимо до Вашого відома, що, так звана, «відкрита
міжнародна вітрильна регата крейсерських яхт Одеса-Батумі-Одеса», яка вийшла
із Одеси 21 липня 2012 р. є забороненим змаганням, яке порушує статутні норми
ISAF та порушує ПВП 88».
Насамкінець, запропонувати Одеській ОФВС, після закінчення
забороненого змагання «відкритої міжнародної вітрильної регати крейсерських
яхт Одеса-Батумі-Одеса», провести всебічну перевірку та надати ВФУ свої
висновки та пропозиції.

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Оприлюднити оголошення на сайті ВФУ щодо застереження яхтсменів від
участі у заборонених заходах.
2. Повідомити в Вітрильну федерацію Грузії про даний інцидент.
3. Запропонувати Одеській ОФВС, після закінчення забороненого змагання
«відкритої міжнародної вітрильної регати крейсерських яхт Одеса-БатуміОдеса», провести всебічну перевірку та надати ВФУ свої висновки та
пропозиції, а також вжити належні дії, відповідно до положень ВФУ /
ISAF щодо припинення подібних інцидентів надалі.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання шосте порядку денного
РОЗГЛЯД
ТА
ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ПЕРСОНАЛЬНОГО
КВАЛІФІКАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ ВФУ
Доповідач – Г. Голембієвський

СКЛАДУ

Члени Президії заслухали Г. Голембієвського з цього питання.
Ним було запропоновано на розгляд Президії ВФУ наступний персональний
склад Кваліфікаційного комітету ВФУ:
1. Голембієвський Григорій Григорійович – Голова комітету, Голова
кваліфікаційного комітету ВКПСУ, керівник навчального центру ЦПКЯ НАУ,
м.Київ
2. Сухонос Юрій Степанович – Заступник голови комітету, Голова
Харківської обласної Федерації вітрильного спорту .
3. Мазін Олександр Павлович – член комітету, Голова Черкаської федерації
вітрильного спорту.
4. Бєздітко Вадим Петрович – член комітету, віце-президент
Дніпропетровської міської федерації вітрильного спорту.
5. Дадика Максим Олександрович – член комітету, Голова яхтового центу
«Максімарин», співробітництво з RYA та IYT по програмам навчання яхтсменів,
м. Нова Каховка – член комітету.
6. Кисельова Юлія Валеріївна – член комітету, провідний тренер з
вітрильного спорту Державної служби Молоді та Спорту України, м. Київ.
7. Косарєва Світлана Вікторівна – секретар комітету.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити запропонований
комітету ВФУ.

персональний

склад

Кваліфікаційного

2. Голові Кваліфікаційного комітету ВФУ письмово зв’язатись з
територіальними вітрильними федераціями з приводу відсутності
заперечень стосовно включення вищезазначених кандидатур до
персонального складу Кваліфікаційного комітету ВФУ та доповісти на
Президії ВФУ про погодження цього складу з ОФВС.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання сьоме порядку денного
РОЗГЛЯД ТА ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ УГОДИ МІЖ ВФУ ТА
УКРМОРРІЧІНСПЕКЦІЄЮ
Доповідач – Г. Голембієвський
Члени Президії заслухали Г. Голембієвського з цього питання.
Він надав Президії ВФУ для ознайомлення та вивчення проект «Угоди про
партнерство та співробітництво між Державною інспекцією України з безпеки на
морському та річковому транспорті та Вітрильною федерацією України».
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Прийняти проект «Угоди про партнерство та співробітництво між
Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому
транспорті та Вітрильною федерацією України» за основу, в першому
читанні та доопрацювати його в робочому порядку.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання восьме порядку денного
РОЗГЛЯД МАТЕРІАЛІВ ПОДАНИХ В ПРЕЗИДІЮ ВФУ ЩОДО РІШЕННЯ
№1 ПРОТЕСТОВОГО КОМІТЕТУ ВФУ ВІД 14.07.2012 ЗА ПВП 69 ПРОТИ
КИСЕЛЬОВОЇ АННИ
Доповідач – А. Соломко
Члени Президії заслухали А. Соломка з цього питання.
Він поінформував, що від Кисельової Анни Володимирівни до Президії
ВФУ надійшла Апеляція на рішення №1 Протестового комітету ВФУ від
14.07.2012 за ПВП 69 проти Кисельової Анни.
Також, до Президента та Президії ВФУ надійшли наступні документи:
- звернення спортсмена штатної збірної команди України Кисельової А.В.
до Президії ВФУ щодо пом’якшення або скасування рішення №1
Протестового комітету ВФУ від 14.07.2012;

- подання до Президії ВФУ від Київської федерації вітрильного спорту про
перегляд норми санкції для екіпажу 470 Кисельової Ганни.
- протокол загальних зборів збірної команди України та учасників змагань
«Кубок України 2012» про звернення Кисельової Анни до вітрильної
спільноти України з вибаченнями та висловлюванням щирого жалю з
приводу ситуації, що склалась за пр. 69.
- ходатайство від членів збірної команди України та членів ВФУ з
проханням переглянути/зняти застосоване додаткове покарання проти
Кисельової Анни за ПВП 69 (137 підписів).
Далі відбулось обговорення щодо того, за якими документами проводити
подальшу роботу.
В. Гуреєв зазначив, що беручи до уваги звернення Кисельової А.В. до
Президії ВФУ, подання від Київської федерації вітрильного спорту, протокол
загальних зборів збірної команди України і учасників змагань «Кубок України
2012» та ходатайство від членів збірної команди України та членів ВФУ
Президія ВФУ може прийняти ухвалу про відміну рішення №1 Протестового
комітету ВФУ від 14.07.2012 за ПВП 69 проти Кисельової Анни.
Якщо прийняти Апеляцію від Анни Кисельової, то необхідно сформувати
апеляційний комітет ВФУ для розгляду поданої апеляції. С. Машовець
запропонував вважати Апеляційним комітетом ВФУ весь корпус суддів
національної категорії та доручити голові Комітету ВФУ по проведенню змагань
затвердити персональний склад для розбору конкретно цього випадку.
Отже, Президії ВФУ потрібно проголосувати за ці два питання та
визначитись з подальшим напрямком роботи.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Розглянути звернення А. Кисельової в рамках поданої нею Апеляції на
рішення №1 Протестового комітету ВФУ від 14.07.2012 за ПВП 69 проти
Кисельової Анни
За – 7, Проти – 1, Утримався – 0.
Рішення прийнято.
2. Доручити Комітету ВФУ по проведенню змагань у відповідності до
Правил вітрильницьких перегонів сформувати апеляційний комітет по
розгляду апеляції, які надійшла.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання дев’яте порядку денного
РОЗГЛЯД РІШЕННЯ ПРОТЕСТОВОГО КОМІТЕТУ НА ЗМАГАННЯХ
«ЧЕМПІОНАТ М. КИЄВА» ЩОДО ЗАЯВИ КИСЕЛЬОВА В.А. ВІД
12.07.2012Р.

Доповідач – А. Соломко
Члени Президії заслухали А. Соломка з цього питання.
Він проінформував, що до Президії ВФУ надійшло рішення протестового
комітету змагань «Чемпіонат м. Києва серед дорослих та юнаків старшого віку
2012р.» від 12.07.2012р. щодо заяви Кисельова В.А. від 12.07.2012р., в якому
зазначено встановлені факти порушення, здійснені тренерами Майоровою О.С. та
Майоровим В.О., а також звернення провести подальший розгляд справи на
дисциплінарному комітеті ВФУ (за підписом Яменка В.М, Райхерта М.П.,
Даценка Ю.Г.).
Далі було зачитано заяву Майорової О.С. від 14.07.2012р. стосовно
інциденту, що стався.
Після цього Президент ВФУ звернув увагу, що дія ПВП 69 не
розповсюджується на тренерів або глядачів, а тільки на спортсменів. Він також
зауважив, що у ВФУ існує неправильна практика, яка призводить до напруження
обстановки та провокує скандальні ситуації, а саме: відбувається призначення
тренерів суддями на дистанції, де змагаються їхні вихованці та їх суперники.
Таким чином, досить часто відсутня об’єктивність суддівства. А якщо навіть і є
об’єктивне суддівство, то все одно така ситуація провокує плітки та пересуди.
Отже, створюється нездорова атмосфера, і щоб цього уникнути необхідно
винайти шляхи та розробити заходи щодо обмеження участі тренерів як суддів
на дистанціях, тому що етика взаємовідносин повинна бути присутня.
Стосовно ситуації, що склалась на змаганнях «Чемпіонат м. Києва серед
дорослих та юнаків старшого віку 2012р.» ВФУ має запобігати подібним
інцидентам, зокрема через певні положення у вітрильницькій інструкції. Потрібно
виписати рекомендації до вітрильницької інструкції щодо відповідальності
тренерів, зокрема через покарання спортсмена, згідно існуючої міжнародної
практики, тобто, необхідно вивчити це питання та прийняти нормальне рішення.
Загалом, якщо Президія ВФУ не здатна вливати на поведінку тренерів, то
останнім варіантом є адміністративний вплив за поданням ВФУ або заходи прямої
дії, зокрема інформувати про всі інциденти щодо порушення спортивної етики
тренерами спортивну школу, спортивний комітет та всі інші відомства.
С. Машовець висловив думку, що зараз тренери не несуть відповідальності за
своїх вихованців. Головна теза така, що у випадку будь-якого інциденту, тим
більше на міжнародних змаганнях, особистий тренер спортсмена зобов’язаний
невідкладно офіційно повідомити та доповісти керівництву ВФУ. Наразі, цього
практично ніхто не робить та не несе відповідальності за таку бездіяльність.
Стосовно ситуації, що склалась на змаганнях «Чемпіонат м. Києва серед
дорослих та юнаків старшого віку 2012р.» він зазначив, що неможна допускати
втручання тренера в суддівство і всі повинні знати, що за такі речі будуть карати.
Але також мала місце неправильна організація суддівства, оскільки тренер був
суддею та знаходився один на катері.
Він також звернув увагу, що Київська федерація вітрильного спорту, яка
призначила суддів та проводила змагання «Чемпіонат м. Києва серед дорослих та

юнаків старшого віку 2012р.», повинна самостійно розглянути інцидент, який
відбувся та прийняти рішення з цього приводу.
Далі він висловив претензії до діяльності Тренерської ради ВФУ. Зокрема,
постало питання, чому тренерська рада не заслухала тренера, спортсмен якого
скоїв порушення на змаганнях «Французький олімпійський тиждень 2012», адже
якби це вчасно зробили то, можливо, не було б такого резонансу щодо цього
інциденту. Також, мала бути розглянута ситуація, що склалась на змаганнях
«Чемпіонат м. Києва серед дорослих та юнаків старшого віку 2012р.».
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Передати всі документи, які стосуються інциденту на змаганнях
«Чемпіонат м. Києва серед дорослих та юнаків старшого віку 2012р.» в
Київську федерацію вітрильного спорту для розгляду та прийняття
рішення, про яке необхідно проінформувати ВФУ письмово.
2. Доручити Комітету ВФУ по проведенню змагань винайти механізм та
розробити заходи щодо обмеження участі тренерів як суддів на дистанціях
та доповісти на Президії ВФУ.
3. Доручити Комітету ВФУ по проведенню змагань розробити механізм
стосовно включення в обов’язковому порядку у всі вітрильницькі
інструкції положення щодо відповідальності тренерів, зокрема через
покарання спортсмена, згідно існуючої міжнародної практики та
доповісти на Президії ВФУ.
4. Доручити Голові тренерської ради спортивного комітету ВФУ
Майорову В.О. розглянути на тренерській раді інциденти на змаганнях
«Французький олімпійський тиждень 2012» і «Чемпіонат м. Києва серед
дорослих та юнаків старшого віку 2012р.» та доповісти на Президії ВФУ.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання десяте порядку денного
РІЗНЕ
10.1 Звернення до Президії ВФУ Командора Громадського
крейсерського
яхт-клубу
«Енергетик»
ім. Г.І.Строкова
Олександра Баланюка.
Президія ВФУ заслухала А. Соломка. Він проінформував присутніх
про зміст звернення до Президії ВФУ, що надійшло від Командора
Громадського крейсерського яхт-клубу «Енергетик» ім. Г.І.Строкова
Олександра Баланюка.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
Ухвалили:
1. Доручити віце-президенту ВФУ С. Червякову, виконавчому
директору ВФУ П. Романенку та С. Поліщуку як командору

ВКПСУ підготувати відповідне письмове звернення від ВФУ,
спираючись на лист до Президії ВФУ Командора Громадського
крейсерського яхт-клубу «Енергетик» ім. Г.І.Строкова Олександра
Баланюка та винести його на розгляд Президії ВФУ.
Ухвала винесена одноголосно.
10.2 Розгляд та затвердження протоколу Комітету ВФУ по
проведенню змагань від 21.07.2012р. про присвоєння суддівських
категорій.
Президія ВФУ заслухала П. Романенка.
Він проінформував присутніх про зміст протоколу Комітету ВФУ по
проведенню змагань від 21.07.2012р. про присвоєння суддівських
категорій. В підсумку, Комітет ВФУ по проведенню змагань
виносить на затвердження Президією ВФУ присвоєння
нижчезазначеним особам наступних суддівських звань:
Національний Суддя вимірювач ВФУ – Зайцев Олександр
Володимирович (м. Київ); Суддя вимірювач ВФУ – Грозь Сергій
Марксович (м. Одеса); Суддя ВФУ керівник перегонів – Романенко
Павло Дмитрович (м. Київ).
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
Ухвалили:
1. Затвердити рішення протоколу Комітету ВФУ по проведенню
змагань від 21.07.2012р. про присвоєння суддівських категорій.
Ухвала винесена одноголосно.
10.3 Затвердження та підписання «Положення про порядок визнання
спортивних вітрильних суден та їх обліку» та «Положення про
Кваліфікаційний комітет Вітрильної федерації України».
Президія ВФУ заслухала С. Поліщука та Г. Голембієвського.
Вони проінформували присутніх, що на минулій Президії ВФУ було
ухвалено: а) прийняти «Положення про визначення спортивних
вітрильних суден та порядок їх обліку в Україні» за основу,
доопрацювати його в робочому порядку та затвердити в цілому з
урахуванням виправлень та зауважень; б) доопрацювати проект
«Положення про Кваліфікаційний комітет ВФУ» в робочому порядку
та затвердити в цілому з урахуванням виправлень та зауважень.
Ці документи були розіслані електронною поштою всім членам
Президії ВФУ, було враховано всі зауваження та пропозиції. Таким
чином, вищезгадані документи готові до остаточного затвердження
та підписання.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
Ухвалили:
1. Затвердити та підписати «Положення про визначення спортивних
вітрильних суден та порядок їх обліку в Україні».
2. Затвердити та підписати «Положення про Кваліфікаційний комітет
ВФУ».
Ухвала винесена одноголосно.

На цьому засідання Президії Вітрильної федерації України – завершено.

Президент ВФУ

В. Гуреєв

Виконуючий обов’язки
секретаря ВФУ

А. Соломко

