Протокол № 100
Засідання Президії Вітрильної федерації України
від 05 вересня 2012 року
м. Київ
У роботі Президії взяли участь:
Члени президії ВФУ:
С. Машовець – перший віце-президент ВФУ;
С. Червяков – 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;
А. Соломко – в.о. секретаря ВФУ.
Всього 6 голосів.
У випадку відсутності Президента ВФУ засідання Президії ВФУ проводить
перший віце-президент ВФУ.
Кворум згідно статуту (не менше 6 членів) додержано, засідання президії ВФУ є
повноважним.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Після обговорення доповнень до Порядку денного, присутніми членами Президії
затверджено наступний порядок денний одноголосно:
1. Розгляд клопотання від Української національної асоціації класу «Кадет»
стосовно подання до Державної служби молоді та спорту України про
виплату грошових винагород спортсменам і тренерам збірної команди
України з вітрильного спорту (А. Соломко).
2. Розгляд звернення від Української національної асоціації класу «Кадет»
стосовно відрядження збірної команди України у складі 2 екіпажів для участі
в чемпіонаті світу у класі «Кадет» (28.12.2012-04.01.2013, Австралія)
(А. Соломко).
3. Розгляд листа від Одеської обласної федерації вітрильного спорту від
03.09.2012р. №159\09\12 до Президії ВФУ стосовно інциденту за участю
членів збірної команди України в класі «Оптиміст» на Чемпіонаті Європи
2012 року в Італії та інших матеріалів стосовно даного випадку (С. Червяков,
А. Соломко).

4. Розгляд питання щодо виділення коштів на придбання нагород на змагання
«Кубок ВФУ» (А. Соломко).
5. Розгляд звернення членів призначеного ВФУ Протестового комітету до
Президії ВФУ (А. Соломко).
6. Розгляд звернення голови Протестового комітету ВФУ С. Машовця до
Президії ВФУ (С. Машовець).
7. Різне.
Розгляд листа від Миколаївської обласної вітрильної федерації щодо
видачі дозволу на ліцензію побудови національного класу «Ультра» у
м. Миколаєві (А. Соломко).
Затвердження списку суддів на змагання «Чемпіонат України в
олімпійських номерах програми», що відбудеться 1-7 жовтня 2012 року в
м. Севастополь (М. Райхерт).
Про надання яхт-клубу «Кристал» статусу дійсного колективного члена
ВФУ (І. Юхименко).

СЛУХАЛИ: Питання перше порядку денного
РОЗГЛЯД КЛОПОТАННЯ ВІД УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
АСОЦІАЦІЇ КЛАСУ «КАДЕТ» СТОСОВНО ПОДАННЯ ДО ДЕРЖАВНОЇ
СЛУЖБИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ПРО ВИПЛАТУ ГРОШОВИХ
ВИНАГОРОД СПОРТСМЕНАМ І ТРЕНЕРАМ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ
УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ
Доповідач – А. Соломко
Члени Президії заслухали в.о. секретаря ВФУ А. Соломка з цього питання.
До Президії ВФУ надійшло клопотання від Української асоціації класу
«Кадет» стосовно ухвалення рішення щодо подання до Державної служби
молоді та спорту України про виплату грошових винагород спортсменам і
тренерам збірної команди України з вітрильного спорту – срібним призерам
чемпіонату Європи у класі «Кадет» (21.07.2012 – 26.07.2012, м. Карнак, Франція)
та їх тренерам, а саме: Олександру Ізарову, Андрію Калінчуку (спортсмени
кл. «Кадет» – 2 місце), Максиму Давидченку (тренер Ізарова О.), Тетяні Даценко
(тренер Калінчука А.).
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати клопотання про подання до Державної служби молоді та
спорту України про виплату грошових винагород спортсменам і тренерам
збірної команди України з вітрильного спорту – срібним призерам
чемпіонату Європи у класі «Кадет» 2012 року.
2. За успішний виступ національної збірної команди України з вітрильного
спорту у чемпіонаті Європи в класі «Кадет» в м. Карнак (Франція) з 21 липня

по 26 липня 2012 року клопотати перед керівництвом Державної служби
молоді та спорту України про виплату спортсменам – призерам та їх
тренерам грошові винагороди на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень
згідно з наступним списком: Ізаров Олександр (м. Київ, 2 місце) – 750 грн.,
Калінчук Андрій (м. Київ, 2 місце) – 750 грн., Давидченко Максим (тренер
Ізарова О., м. Київ) – 750 грн., Даценко Тетяна (тренер Калінчука А., м. Київ)
– 750 грн.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання друге порядку денного
РОЗГЛЯД
ЗВЕРНЕННЯ
ВІД
УКРАЇНСЬКОЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
АСОЦІАЦІЇ КЛАСУ «КАДЕТ» СТОСОВНО ВІДРЯДЖЕННЯ ЗБІРНОЇ
КОМАНДИ УКРАЇНИ У СКЛАДІ 2 ЕКІПАЖІВ ДЛЯ УЧАСТІ В
ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ У КЛАСІ «КАДЕТ» (28.12.2012-04.01.2013,
АВСТРАЛІЯ)
Доповідач – А. Соломко
Члени Президії заслухали в.о. секретаря ВФУ А. Соломка з цього питання.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Зважаючи на успішний виступ збірної команди України в класі «Кадет»
на чемпіонаті Європи 2012 року у Франції (чотири екіпажі у першій
десятці) та з метою підтримки напрямку щодо розвитку юнацького
спорту рекомендувати Державній службі молоді та спорту України
відрядити спортсменів у класі «Кадет» на Чемпіонат світу 2012.
2. Склад команди доручити визначити Спортивному комітету ВФУ.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання третє порядку денного
РОЗГЛЯД
ЛИСТА
ВІД
ОДЕСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ
ФЕДЕРАЦІЇ
ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ ВІД 03.09.2012Р. №159\09\12 ДО ПРЕЗИДІЇ ВФУ
СТОСОВНО ІНЦИДЕНТУ ЗА УЧАСТЮ ЧЛЕНІВ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ
УКРАЇНИ В КЛАСІ «ОПТИМІСТ» НА ЧЕМПІОНАТІ ЄВРОПИ 2012 РОКУ
В ІТАЛІЇ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ СТОСОВНО ДАНОГО ВИПАДКУ
Доповідачі – С. Червяков, А. Соломко
Члени Президії заслухали С. Червякова з цього питання.
До Президії ВФУ надійшов лист від Одеської обласної федерації
вітрильного спорту від 03.09.2012р. №159\09\12 до Президії ВФУ стосовно

інциденту за участю членів збірної команди України в класі «Оптиміст» на
Чемпіонаті Європи 2012 року в Італії.
На Президії ООФВС 31.08.2012р. було уважно розглянуто весь матеріал
щодо інциденту, який мав місце на Чемпіонаті Європи у класі "Оптиміст" серед
членів збірної команди України, які приналежні до ООФВС.
Були розглянуті листи та рішення міжнародного журі, пояснення тренерів,
батьків, дітей.
Прийнято рішення звернутися до Президії ВФУ про те, що діти у повній
мірі зрозуміли та прийняли покарання міжнародного журі.
Батьки висловили свій жаль та вибачились за поведінку дітей та обіцяли
більше звертати уваги на їх виховання.
Тренер А.Гудима відсторонив від тренувань Д. Поповіченко до рішення про
покарання ВФУ. Таким чином Д. Поповіченко вже має додаткове покарання,
окрім того яке було застосовано до нього міжнародним журі.
Президія ООФВС повністю підтримує рішення міжнародного журі та
вважає доцільним наступне:
1. Застосувати до Д. Поповіченка покарання у вигляді недопуску до участі у
змаганнях до 01.03.2013 року.
2. Винести попередження М. Новікову.
3. У разі повторення інциденту розглянути питання про припинення
членства у ВФУ Д. Поповіченка та М. Новікова.
Також, до Президента ВФУ надійшло звернення Херсонської
територіальної федерації вітрильного спорту стосовно інциденту за участю
членів збірної команди України в класі «Оптиміст» на Чемпіонаті Європи 2012
року в Італії.
С. Машовець відмітив, що у цьому листі Херсонська територіальна
федерація вітрильного спорту піддає сумніву правильність встановлених фактів
та рішення Міжнародного журі на Чемпіонаті Європи 2012 року в класі
«Оптиміст», але Херсонська ТФВС не має права цього робити. Таким чином,
необхідно вказати Херсонській ТФВС на неправильність їх дій.
У зв’язку з тим, що вищезгадане звернення адресоване Президенту ВФУ і
від нього немає доручення розглядати цей документ, було прийнято рішення
відкласти його розгляд.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати рішення Одеської обласної федерації вітрильного спорту щодо
застосування до Д. Поповіченка покарання відповідно до рішення
Міжнародного журі на Чемпіонаті Європи 2012 року в класі «Оптиміст» у
вигляді недопуску до участі у змаганнях до 01.03.2013 року та винести
попередження М. Новікову відповідно до рішення Міжнародного журі на
Чемпіонаті Європи 2012 року в класі «Оптиміст».
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання четверте порядку денного
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ЩОДО ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ НА ПРИДБАННЯ
НАГОРОД НА ЗМАГАННЯ «КУБОК ВФУ»
Доповідач – А. Соломко
Члени Президії заслухали в.о. секретаря ВФУ А. Соломка з цього питання.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Відповідно до Положення про головні Всеукраїнські змагання з
вітрильного спорту 2012 року доручити виконавчому директору ВФУ
придбати призи та нагороди на змагання «Кубок ВФУ», що відбудеться
1-7 жовтня 2012 року в м. Севастополь.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання п’яте порядку денного
РОЗГЛЯД
ЗВЕРНЕННЯ
ЧЛЕНІВ
ПРИЗНАЧЕНОГО
ПРОТЕСТОВОГО КОМІТЕТУ ДО ПРЕЗИДІЇ ВФУ
Доповідач – А. Соломко

ВФУ

Члени Президії заслухали в.о. секретаря ВФУ А. Соломка з цього питання.
До Президії ВФУ надійшло звернення членів призначеного ВФУ
Протестового комітету від 04.09.2012р., в якому йшлося про наступне:
«Ми, які нижче підписалися, члени Протестового комітету, призначеного
ВФУ, звертаємося до Президії ВФУ з наступним:
Після прийняття нами ухвали щодо позбавлення п. Кисельової права на
участь у змаганнях відбулися зміни обставин, які можуть впливати на характер
покарання п. Кисельової.
А. Кисельова виконала свою обіцянку Протестовому комітету у
п’ятиденний термін виступити із заявою на сайті ВФУ і виступила на зібранні
збірної команди.
Але й досі ніхто не звертався до Президії ВФУ з тим, аби призначити
повторне слухання випадку з урахуванням нових фактів. Навзамін цього, мало
місце намагання п. Кисельової взяти участь у змаганнях, організовувалася
компанія зі збору підписів, подавалися Апеляції на рішення Протестового
комітету, і все це з наміром «відмінити ухвалу ПрК», тобто визнати її
неправильною. Ми вважаємо, що за наявних на момент прийняття ухвали фактів,
тобто відсутності будь якого офіційного визнання неправильності своїх дій п.
Кисельовою, не існувало, наше рішення було правильним, що не виключало

повторного розгляду випадку у разі появи нових фактів, а саме виконання того,
що було обіцяно п. Кисельовою у її зверненні до членів протестового комітету.
Так само і жоден із членів Апеляційного комітету, що розглядав апеляцію п.
Кисельової, не завважив ухвалу ПрК неправильною на момент її прийняття, але,
можна зрозуміти, що кожний із них вважає за потрібне переглянути цю ухвалу у
світлі нових фактів.
Можна було б мати претензії до п. Кисельової за намагання ігнорувати
ухвалу ПрК, чи оббріхування його дій у виданих нею документах, але в
останньому, вивішеному на вебсайті ВФУ «ЗВЕРНЕННІ ТРЕНЕРА З
ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ, ЧЛЕНА ВФУ КИСЕЛЬОВА В.А. ДО ПРЕЗИДЕНТА
ВФУ ГУРЕЄВА В.М. ТА ВІТРИЛЬНИЦЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ УКРАЇНИ», її
особистий тренер фактично визнає, що вчинки Кисельової були наслідками
порад і вказівок тренерів, («19 річна Анна Кисельова, ще юніорка, не є досить
досвідченою і в силу свого віку мала дослуховуватись порад або вказівок
тренерів»), цілком природно, у першу чергу її особистого тренера і батька В.
Кисельова, тобто можна вважати, що неправильні дії А. Кисельової були
спровоковані іншою особою.
Беручи до уваги вищевикладене, ми, члени ПрК ВФУ звертаємося до
Президії ВФУ з пропозицією призначити повторне слухання випадку щодо
А. Кисельової для перегляду міри покарання з урахуванням нових фактів.
За дорученням членів ПрК ВФУ: Л. Дубчака, М.Райхерта, В. Сметанки,
А. Тараненка, С. Черв’якова, Л. Шумілова, та голови ПрК С. Машовця
Секретар Комітету – А. Соломко, 4 вересня 2012, м. Київ».
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Доручити затвердженому Президією ВФУ складу Протестового
комітету ВФУ провести найближчим часом повторне слухання
відповідно до звернення членів цього Протестового комітету ВФУ.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання шосте порядку денного
РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ПРОТЕСТОВОГО КОМІТЕТУ ВФУ
С. МАШОВЦЯ ДО ПРЕЗИДІЇ ВФУ
Доповідач – С. Машовець
Члени Президії заслухали С. Машовця з цього питання.
До Президії ВФУ надійшло звернення голови Протестового комітету ВФУ
С. Машовця від 04.09.2012р., в якому йшлося про те, що стосовно повноважень
призначеного Президією ВФУ Протестового комітету ВФУ через його назву і
неточність формулювань за його призначення, виникають різні інсинуації і
спекуляції. Отже, було зазначено прохання до Президії ВФУ на додаток до

ухвали про призначення Протестового комітету ВФУ ухвалити роз’яснення
щодо Протестового комітету ВФУ.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. На додаток до ухвали про призначення Протестового комітету ВФУ
Президія ВФУ ухвалює наступне роз’яснення: призначений Президією
ВФУ Протестовий комітет є Протестовим комітетом ВФУ, тобто
органом ВФУ. Цей орган діє від імені ВФУ і за її дорученням
відповідно до правила 69,2(а) для проведення розслідувань, а уразі
завважить за потрібне і слухань тільки тих випадків, які стосуються
правила 69 і визначені для розгляду самою Президією ВФУ. Він діє у
межах юрисдикції НПО із додержанням тих самих процедурних вимог,
яким має слідувати протестовий комітет. Його ухвали, прийняті у
наслідку проведених слухань, є ухвалами ВФУ і апеляціям не
підлягають.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання сьоме порядку денного
РІЗНЕ
7.1 Розгляд листа від Миколаївської обласної вітрильної федерації
щодо видачі дозволу на ліцензію побудови національного класу
«Ультра» у м. Миколаєві.
Президія ВФУ заслухала А. Соломка.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
Ухвалили:
1. Для вивчення питання, порушеного листом Миколаївської
обласної вітрильної федерації щодо видачі дозволу на ліцензію
побудови національного класу «Ультра» у м. Миколаєві
призначити комісію у складі: голова – Майоров В.О., члени комісії
– Романенко П.Д. та Шумілов Л.В.
2. Доручити голові комісії Майорову В.О. вивчити питання та
доповісти на Президії ВФУ.
Ухвала винесена одноголосно.
7.2 Затвердження списку суддів на змагання «Чемпіонат України в
олімпійських номерах програми», що відбудеться 1-7 жовтня
2012 року в м. Севастополь.
Президія ВФУ заслухала М. Райхерта. Відповідно до протоколу
засідання Комітету ВФУ по проведенню змагань від 26.08.2012р. та
відповідно до статті 9.4, 11 дот Статуту ВФУ на затвердження
Президією ВФУ винесено наступний список суддів на змагання
«Чемпіонат України в олімпійських номерах програми»:

Головні перегонові особи:
1. Райхерт Михайло – м. Київ, Голова перегонового комітету та
дистанції ”Браво”
2. Тараненко Андрій – м. Севастополь, Голова перегонового комітету
дистанції ”Альфа”
3. Машовець Сергій, - м. Київ, Голова національного журі
4. Зайцев Олександр – Головний вимірювач ВФУ
5. Майоров Віктор, - м. Київ, Суддя-інспектор ВФУ
Склад перегонового комітету:
6. Шабанова Алла, Донецька обл.
7. Слівченко Тетяна, м. Севастополь
8. Рузаєва Наталя, м. Севастополь
10. Петрашова Олена, м. Севастополь
11. Гребенюк Віктор, м. Севастополь
12. Анін Олександр, м. Севастополь
13. Анучін Ігор, м. Севастополь
14. Занудько Сергій, м. Севастополь
15. Шумілов Сергій, Київська обл.
16. Романенко Павло, м. Київ
17. Колеснікова Ольга, Донецька обл.
18. Дедюхіна Олександра, м. Севастополь
19. Крігер Ю.
20. Зражевський Володимир, м. Київ
21. Черевко Олександр, м. Миколаїв
22. Сметанка В’ячеслав, Одеська обл.
23. Давиденко Валерій, м. Севастополь
24. Єфімов Валентин, м. Севастополь
25. Фісенко Едуард, м. Севастополь
Склад національного журі:
1. Щербаков Сергій, Одеська обл.
2. Ульянов Юрій, Харківська обл.
3. Шумілов Леонід, м. Миколаїв
4. Чеботарьов Валерій, Миколаївська обл.
5. Мілостов Олег, Одеська обл.
6. Гусенко Валерій, Дніпропетровська обл.
7. Даценко Юрій, м. Київ
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
Ухвалили:
1. Відповідно до протоколу засідання Комітету ВФУ по проведенню
змагань від 26.08.2012р. затвердити зазначений склад головних
перегонових осіб, перегонового комітету та національного журі на
змагання «Чемпіонат України в олімпійських номерах програми».
Ухвала винесена одноголосно.

7.3 Про
надання
яхт-клубу
«Кристал»
статусу
дійсного
колективного члена ВФУ.
Президія ВФУ заслухала І. Юхименка.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
Ухвалили:
1. Доручити виконавчому директору ВФУ створити угоду між ВФУ
та яхт-клубом «Кристал» відповідно до вимог керівних документів
ВФУ про колективне членство.
2. У разі відповідності всіх необхідних документів оформити
членство яхт-клубу «Кристал» як дійсного колективного члена
ВФУ.
Ухвала винесена одноголосно.

На цьому засідання Президії Вітрильної федерації України – завершено.

Перший
віце-президент ВФУ

С. Машовець

Виконуючий обов’язки
секретаря ВФУ

А. Соломко

