Протокол № 109
Засідання Президії Вітрильної федерації України
від 06 червня 2013 року
м. Київ
У роботі Президії взяли участь:
Члени Президії ВФУ:
В. Гуреєв – президент ВФУ;
С. Машовець – перший віце-президент ВФУ;
С. Поліщук – віце-президент ВФУ, командор Вітрильного крейсерськоперегонового союзу України;
І. Юхименко – член президії ВФУ, голова Кіровоградської обласної
федерації вітрильного спорту;
О. Мазін – член президії ВФУ, голова Черкаської обласної федерації
вітрильного спорту;
С. Пічугін – член президії ВФУ, головний тренер збірної команди
України;
А. Соломко – член президії ВФУ, представник спонсора, в.о. секретаря ВФУ.
Всього 7 голосів.
Кворум згідно статуту (не менше 6 членів) додержано, засідання президії ВФУ є
повноважним.
Присутні:
С. Чорний – державний тренер з вітрильного спорту, голова Спортивного
комітету ВФУ;
П. Романенко – виконавчий директор ВФУ;
В. Кисельов – член ВФУ, тренер спортсменки А. Кисельової;
В. Болотніков – президент Асоціації класу «Оптиміст»;
Ю. Кисельова – віце-президент Асоціації класу «Оптиміст»;
А. Поповиченко – член ВФУ;
А. Кисельова – член ВФУ, спортсменка в класі «470».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Після обговорення доповнень до Порядку денного, присутніми членами Президії
затверджено наступний порядок денний та регламент одноголосно:
1. Формування складу Спортивного комітету ВФУ (С. Чорний).

2. Питання щодо підготовки до проведення позачергової Конференції ВФУ
06.07.2013 року (П. Романенко).
3. Про ситуацію, яка склалась при формуванні офіційної делегації для участі у
Чемпіонаті Європи в класі «470» (С. Пічугін, С. Чорний).
4. Різне.
Розгляд звернення до Президії ВФУ від члена ВФУ А. Поповиченка
(А. Соломко).
Звіт голови робочої групи щодо сприяння яхтсменам Київської області
у створенні обласного територіального осередку (С. Поліщук).
Питання щодо вдосконалення Положення про сплату вступних і
членських внесків ВФУ (О. Мазін).
Розгляд звернення від голови Комітету ВФУ по проведенню змагань
стосовно ситуації зі складом суддівської колегії на змаганнях ІІ етапу
Кубка України в олімпійських номерах програми – «Тиждень
Севастополя» (П. Романенко).
Інформація про звернення російської Асоціації яхт класу «Фінн»
стосовно проведення спільних змагань у класі Фінн на базі
м. Севастополь (А. Соломко, С. Чорний).
Розгляд звернення до Президії ВФУ від тренерів національної збірної
команди України з вітрильного спорту та тренерів асоціацій класів
(А. Соломко).
Регламент роботи Президії ВФУ: інформація з основних питань порядку денного
– до 10 хв., з питань у різному – до 5 хв., виступ – до 3 хв.

СЛУХАЛИ: Питання перше порядку денного
ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ ВФУ
Доповідач – С. Чорний
Голова Спортивного комітету ВФУ С. Чорний представив на розгляд
Президії ВФУ список кандидатів до тренерської ради з вітрильного спорту.
Тренерська рада складається з тренерів штатної збірної команди України (за
посадою) та особистих тренерів членів збірної команди України.

Після обговорення було запропоновано на затвердження наступний список
кандидатів до тренерської ради з вітрильного спорту: Занудько С., Черевко О.,
Чеботарьов І., Приймак С., Даценко Ю., Оберемко В., Яменко В.,
Герасименко С., Тугарев О., Блюмер О., Казимиров О., Осипов А., Гусенко В.,
Майоров В., Кисельов В.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити обговорений склад тренерської ради ВФУ з вітрильного
спорту.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання друге порядку денного
ПИТАННЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ 06.07.2013 РОКУ
Доповідач – П. Романенко
Згідно рішення Ради ВФУ від 23 березня 2013 протокол №26 та рішення
Президії ВФУ від 19 квітня 2013 року протокол №107 позачергова Конференція
ВФУ відбудеться 06 липня 2013 року. Головне питання, яке виноситься на
розгляд Конференції є розгляд, погодження та затвердження змін до Статуту
ВФУ. Було запропоновано доручити Комісії з доопрацювання статуту ВФУ на
чолі з С. Машовцем підготувати відповідні зміни та зауваження для приведення
статуту ВФУ у відповідність до законодавства України і усунення його недоліків
у термін до 18 червня 2013 року та винести їх на розгляд Президії ВФУ, яка
відбудеться 18.06.2013 року. Також необхідно вжити заходів для ознайомлення
громадськості із запропонованими змінами та отримання можливих пропозицій
для їх подальшого розгляду на Президії ВФУ, зокрема розмістити проект статуту
зі змінами на офіційному сайті ВФУ.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Доручити комісії з доопрацювання статуту ВФУ на чолі з С. Машовцем
підготувати відповідні зміни та зауваження для приведення статуту
ВФУ у відповідність до законодавства України і усунення його
недоліків у термін до 18 червня 2013 року.
2. Надати право комісії оприлюднити проект статуту ВФУ зі змінами та
пропозиціями на офіційному сайті для ознайомлення громадськості.

3. Провести засідання Президії ВФУ 18 червня 2013 року, на якому
розглянути та затвердити запропонований проект Статуту ВФУ зі
змінами для винесення його на розгляд та затвердження Конференції
ВФУ.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання третє порядку денного
ПРО СИТУАЦІЮ, ЯКА СКЛАЛАСЬ ПРИ ФОРМУВАННІ ОФІЦІЙНОЇ
ДЕЛЕГАЦІЇ ДЛЯ УЧАСТІ У ЧЕМПІОНАТІ ЄВРОПИ В КЛАСІ «470»
Доповідачі – С. Пічугін, С. Чорний
Головний тренер збірної команди України С. Пічугін доповів Президії ВФУ
щодо ситуації, яка склалась при формуванні офіційної делегації для участі у
чемпіонаті Європи в класі «470».
Державний тренер з вітрильного спорту С. Чорний додав, що через постійні
конфліктні ситуації, які виникають між спортивним комітетом, тренерами та
спортсменами, а також численні скарги на адресу керівництва Мiнiстерства
молоді та спорту України виникла досить небезпечна ситуація, яка може
спровокувати припинення фінансування та ліквідацію вітрильного спорту як виду
спорту. Постійні конфлікти у вітрильному спорті псують репутацію як самого
виду спорту, так і спорту в Україні загалом, а також на міжнародній арені.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Прийняти інформацію, яка обговорювалась, до відома.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання четверте порядку денного
РІЗНЕ
4.1. Розгляд звернення до Президії
А. Поповиченка
(А. Соломко)

ВФУ

від

члена

ВФУ

До Президії ВФУ надійшло звернення від члена ВФУ
А. Поповиченка з приводу формування збірної команди на участь в
Чемпіонаті світу та Чемпіонату Європи 2013 року в класі
«Оптиміст», а також стосовно того, що спортсмена Д. Поповиченка
позбавляють можливості права на участь у цих змаганнях.

Президія також заслухала президента та віце-президента Асоціації
класу «Оптиміст» В. Болотнікова та Ю. Кисельову; члена ВФУ,
батька спортсмена А. Поповиченка.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію щодо дискваліфікації спортсмена Д. Поповиченка на
2 роки, якщо вона була розміщена на інтернет-сайті, вважати
недійсною, безпідставною та такою, що не відповідає існуючим
нормам та регламенту.
2. Рекомендувати державному тренеру спільно з Асоціацією класу
«Оптиміст» сформувати за спортивним принципом делегацію від
України та командирувати її з керівником делегації,
відповідальним за кожного члена делегації.
3. Вирішити питання з доставки матеріальної частини всього складу
української делегації на змагання.
Ухвала винесена одноголосно.

4.2. Звіт голови робочої групи щодо сприяння яхтсменам Київської
області у створенні обласного територіального осередку
(С. Поліщук)
Президія ВФУ заслухала голову робочої групи С. Поліщука. Від
повідомив присутніх, що згідно рішення Президії ВФУ від 19 квітня
2013 року протокол №107 робоча група сприяє яхтсменам Київщини
у створенні обласної федерації (осередку ВФУ). Ініціативною
групою яхтсменів Київської області до ВФУ було подано проект
статуту на попереднє погодження. Наразі, цей проект статуту
знаходиться у виконавчого директора ВФУ. Наданий проект статуту
в цілому відповідає вимогам ВФУ, статуту ВФУ та не входить з ним
у протиріччя. Також ініціативній групі яхтсменів Київської області
надані рекомендовані робочою групою документи, зокрема:
Положення про вибори керівних осіб при створенні Київського
обласного осередку ВФУ та Регламент роботи виборчої комісії при
створенні Київського обласного осередку ВФУ.
Таким чином, триває процес створення Київського обласного
осередку ВФУ, який відбувається згідно статутних норм ВФУ та
рекомендацій робочої групи, створеної Президією ВФУ.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,

УХВАЛИЛИ:
1. Прийняти інформацію, яка обговорювалась, до відома.
Ухвала винесена одноголосно.

4.3. Питання щодо вдосконалення Положення про сплату вступних і
членських внесків ВФУ
(О. Мазін)
Президія ВФУ заслухала О. Мазіна з цього питання. Від
проінформував присутніх, що чинне Положення про сплату вступних
і членських внесків ВФУ містить норми, які дозволяють
спекулювати та зловживати пільгами, які затверджені даним
положенням. Отже, було запропоновано внести зміни та
оптимізувати вищезгадане положення, зокрема виключити пільги,
які можуть призвести до зловживань та замінити їх на дотації для
малозабезпечених. Також, необхідно врахувати та підготувати зміни
до статуту ВФУ щодо пункту про пільги при сплаті членських
внесків, зокрема пропонується прибрати таку норму зі статуту ВФУ
та затвердити регулювання сплати членських внесків тільки
відповідним положенням.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Доручити комісії з доопрацювання статуту ВФУ на чолі з
С. Машовцем врахувати та підготувати зміни до статуту ВФУ
стосовно регулювання сплати членських внесків.
2. Розробити та підготувати проект Положення про сплату вступних і
членських внесків ВФУ зі змінами, які унеможливлять спекуляції
та зловживання пільгами під час сплати членських внесків.
3. Розглянути та затвердити на Президії ВФУ 18.06.2013р.
удосконалений проект Положення про сплату вступних і
членських внесків ВФУ для винесення його на розгляд та
затвердження Конференції або Ради ВФУ.
Ухвала винесена одноголосно.

4.4. Розгляд звернення від голови Комітету ВФУ по проведенню
змагань стосовно ситуації зі складом суддівської колегії на

змаганнях ІІ етапу Кубка України в олімпійських номерах
програми – «Тиждень Севастополя»
(П. Романенко)
Президія ВФУ заслухала П. Романенка. Він проінформував
присутніх щодо ситуації про призначення суддів та затвердження
складу суддівської колегії на змаганнях «Тиждень Севастополя». У
процесі обговорення С. Чорний визнав те, що дав розпорядження
Ю. Кисельовій підготувати на затвердження список суддів, який він
не погодив з комітетом ВФУ по проведенню змагань, зокрема з
заступником цього комітету С. Машовцем під час відсутності голови
комітету. Таким чином, ситуація щодо порушення процедури
затвердження складу суддівської колегії була з'ясована тільки зараз.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Вважати неприйнятним даний факт, що відбувся.
2. Зобов’язати державного тренера та всіх співробітників
спортивного
комітету
надалі
обов’язково
погоджувати
призначення керівних суддів на змагання з комітетом ВФУ по
проведенню змагань та дотримуватись встановлених норм.
Ухвала винесена одноголосно.

4.5. Інформація про звернення російської Асоціації яхт класу «Фінн»
стосовно проведення спільних змагань у класі Фінн на базі
м. Севастополь
(А. Соломко)
Президія ВФУ заслухала А. Соломка. Він проінформував присутніх
про звернення російської Асоціації яхт класу «Фінн» з пропозицією
до ВФУ стосовно можливості проведення спільних змагань у класі
Фінн в м. Севастополь.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Вітрильна федерація України не заперечує проти проведення
спільних російсько-українських змагань.
2. Зобов’язати українську Асоціацію класу «Фінн» підготувати всі
заходи для проведення спільних російсько-українських змагань у

класі «Фінн» в м. Севастополь та доповісти про це на Президії
ВФУ.
Ухвала винесена одноголосно.

4.6. Розгляд звернення до Президії ВФУ від тренерів національної
збірної команди України з вітрильного спорту та тренерів
асоціацій класів
(А. Соломко)
На адресу Президії ВФУ та Міністра молоді та спорту України
Сафіулліна Р.С. надійшло звернення від тренерів національної
збірної команди України з вітрильного спорту та тренерів асоціацій
класів щодо ситуації, яка склалась в Національній збірній команді
України з вітрильного спорту.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Прийняти інформацію, яка обговорювалась, до відома.
Ухвала винесена одноголосно.

На цьому засідання Президії Вітрильної федерації України – завершено.

Президент ВФУ

В. Гуреєв

Виконуючий обов’язки
секретаря ВФУ

А. Соломко

