Протокол № 111
Засідання Президії Вітрильної федерації України
від 16 вересня 2013 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 ВФУ по проведенню
змагань;
С. Поліщук – віце-президент ВФУ, командор Вітрильного крейсерськоперегонового союзу України;
О. Мазін – член президії ВФУ, голова Черкаської обласної федерації
вітрильного спорту;
С. Щербаков – член президії ВФУ;
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:
П. Романенко – виконавчий директор ВФУ;
С. Чорний – державний тренер з вітрильного спорту, голова Спортивного
комітету ВФУ.
Ю. Даценко – заступник голови Київської Федерації вітрильного спорту.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Після обговорення доповнень до Порядку денного, присутніми членами Президії
затверджено наступний порядок денний та регламент одноголосно:
1. Затвердження протоколу Комітету ВФУ по проведенню змагань від
07.07.2013 року (П. Романенко).
2. Про підготовку до чемпіонату України з вітрильного спорту в олімпійських
номерах програми та про організацію роботи вимірювачів на цих змаганнях
(П. Романенко, С. Чорний).
3. Розгляд питання стосовно оплати суддів за роботу під час обслуговування
змагань І рівня (П. Романенко).

4. Розгляд звернення до Президії ВФУ від Асоціації класу «Оптиміст» щодо
формування збірної команди України на 2014 рік серед юнаків та дівчат
(П. Романенко).
5. Розгляд звернення до Президії ВФУ від Київської федерації вітрильного
спорту щодо перенесення дати та місця проведення позачергової
Конференції ВФУ (Ю. Даценко).
6. Розгляд питання про формат і умови проведення крейсерського чемпіонату,
збільшення кількості крейсерських регат які мають статус кваліфікаційних
(Романенко П.).
7. Розгляд питання стосовно подання до Міністерства молоді та спорту України
про виплату грошових винагород спортсменам і тренеру збірної команди
України з вітрильного спорту (про преміювання спортсменів – срібних
призерів чемпіонату світу 2013 у класі «470» серед юніорів) (А. Соломко,
С. Чорний).
8. Розгляд питання стосовно подання до Міністерства молоді та спорту України
про виплату грошових винагород спортсмену і тренерам збірної команди
України з вітрильного спорту (про преміювання спортсмена – срібного
призера чемпіонату світу ISAF 2013 у класі «RS:X» серед юніорів)
(А. Соломко, С. Чорний).
9. Розгляд питання стосовно подання до Міністерства молоді та спорту України
про виплату грошових винагород спортсменам і тренерам збірної команди
України з вітрильного спорту (про преміювання спортсменів – чемпіонів
світу у класі «кадет» серед юніорів) (А. Соломко, С. Чорний).
10. Розгляд питання стосовно подання до Міністерства молоді та спорту
України про виплату грошових винагород спортсменам і тренеру збірної
команди України з вітрильного спорту (про преміювання спортсменів –
чемпіонів Європи у класі «470» серед юніорів) (А. Соломко, С. Чорний).
11. Клопотання від ВФУ щодо отримання звання «Заслужений тренер України»
Кисельовим Володимиром Анатолійовичем (А. Соломко).
12. Розгляд питання про використання цільових коштів від НОК (П. Романенко).
13. Розгляд питання про принципи формування Календаря 2014 (П. Романенко).
14. Розгляд та затвердження строків і місця проведення тренерської ради ВФУ
(П. Романенко, С. Чорний).
15. Різне.
Розгляд звернення до Президії ВФУ від тренерів спортсменів – чемпіонів
світу 2013 у класі «Кадет» серед юніорів – щодо відшкодування коштів
спортсмену за участь у змаганнях (А. Соломко).
Інформація до Президії ВФУ щодо проблем з вимірюванням яхт та у
системах вимірювання, які функціонують в Україні (М. Райхерт).
Інформація до Президії ВФУ щодо проблем з обслуговуванням змагань
«Добрий спомин» через відсутність суддів, які відряджені на чемпіонат
України (С. Поліщук).

СЛУХАЛИ: Питання перше порядку денного
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ КОМІТЕТУ ВФУ ПО ПРОВЕДЕННЮ
ЗМАГАНЬ ВІД 07.07.2013 РОКУ
Доповідач – П. Романенко
Присутні заслухали секретаря Комітету ВФУ по проведенню змагань
П. Романенка.
Він проінформував, що 07.07.2013 року відбулось засідання Комітету ВФУ
по проведенню змагань, на якому було розглянуто особисті звернення та
звернення обласних осередків ВФУ стосовно присвоєння/поновлення
суддівських звань певної кваліфікації. Члени Президії ВФУ були ознайомлені з
протоколом цього засідання та списком кандидатів. Також було зазначено, що у
деяких претендентів було виявлено невідповідність поданих документів вимогам
Положення про суддів ВФУ з вітрильницького спорту певної спеціалізації, тому
Комітет не може їх рекомендувати на присвоєння суддівських звань.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити протокол Комітету ВФУ по проведенню змагань від 07.07.2013
року.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання друге порядку денного
ПРО ПІДГОТОВКУ ДО ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО
СПОРТУ В ОЛІМПІЙСЬКИХ НОМЕРАХ ПРОГРАМИ ТА ПРО
ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ВИМІРЮВАЧІВ НА ЦИХ ЗМАГАННЯХ
Доповідачі – П. Романенко, С. Чорний
Присутні заслухали П. Романенка.
Він зазначив, що у Регламенті чемпіонату України з вітрильного спорту в
олімпійських номерах програми написано, що буде проводитись повне
вимірювання. Для його проведення необхідне місце, де буде проводитись
вимірювання вітрил, таровані ваги для проведення зважування, зокрема окремі
ваги для корпусів та менші ваги для зважування рангоуту та ін. Пропонується,
щоб ВФУ придбала такі невеликі електронні ваги за свій кошт. Також, з огляду
на те, що ВФУ прагне до посилення допуску через повне зважування яхт та
всього обладнання пропонується витратити кошти на придбання або побудову
спеціального плазу.
Далі заслухали державного тренера з вітрильного спорту С. Чорного.

Він звернув увагу на питання про те, що вимірювачі О. Черевко та
С. Шумілов повинні підготуватись до вимірювання на чемпіонаті України з
вітрильного спорту в олімпійських номерах програми. Таким чином,
Міністерство молоді та спорту України відправляє їх на день раніше від початку
змагань. Вимірювачі просять ще один додатковий день для підготовки, щоб 29
вересня розпочати вимірювання, тобто командирувати їх ще на один день раніше
за рахунок ВФУ.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Доручити виконавчому директору ВФУ придбати невеликі електронні
ваги, укласти договір з Київською ШВСМ щодо безоплатної позички
ваг для зважування корпусів яхт, а також здійснити заходи щодо
тарування ваг.
2. Доручити виконавчому директору ВФУ вирішити питання щодо
виготовлення плазу, який відповідає вимогам, залучивши до цього
вимірювачів.
3. Доручити виконавчому директору ВФУ сплатити витрати на додаткову
добу відрядження вимірювачів О. Черевка та С. Шумілова на чемпіонат
України з вітрильного спорту в олімпійських номерах програми за
рахунок ВФУ.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання третє порядку денного
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ СТОСОВНО ОПЛАТИ СУДДІВ ЗА РОБОТУ ПІД
ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗМАГАНЬ 1 РІВНЯ
Доповідач – П. Романенко
Присутні заслухали П. Романенка.
Він проінформував, що 07.07.2013 року на засіданні Комітету ВФУ по
проведенню змагань були обговорені і схвалені суми виплат (компенсацій)
суддям за обслуговування змагань І рівня, а саме: (Чемпіонати України – серед
юнаків, юніорів, в олімпійських номерах програми, та Кубок України в
олімпійських номерах програми). Члени Президії ВФУ були ознайомлені з цією
інформацією. Головне питання виникло в тому, яким чином здійснювати
виплати цих коштів. В процесі обговорення запропоновано такий механізм
виплати коштів як ведення обліку роботи суддів, а за підсумками року виплата
матеріальної допомоги. Таким чином, необхідно після кожного змагання
складати відомість про те, хто брав участь в обслуговуванні змагання та яку
роботу виконував. Отже, за підсумками року буде здійснено одноразову виплату

загальної суми, яка оподатковується, обчисленої на підставі вищезгаданих
відомостей. Стосовно того, що за один раз потрібно буде виплатити велику суму
грошей, відповідно необхідно здійснювати заходи щодо акумулювання та
резервування певної цільової суми коштів для такої виплати.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Доручити виконавчому директору ВФУ після кожного змагання І рівня
складати відомість про те, хто з суддів брав участь в обслуговуванні
змагання та яку роботу виконував.
2. Доручити виконавчому директору ВФУ здійснювати заходи щодо
акумулювання та резервування певної цільової суми грошових коштів
для одноразової виплати матеріальної допомоги суддям за підсумками
року, обчисленої на підставі вищезгаданих відомостей.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання четверте порядку денного
РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРЕЗИДІЇ ВФУ ВІД АСОЦІАЦІЇ КЛАСУ
«ОПТИМІСТ» ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ
НА 2014 РІК СЕРЕД ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ
Доповідач – П. Романенко
Присутні заслухали П. Романенка.
Він проінформував, що до ВФУ та Президії ВФУ надійшло звернення від
Асоціації класу «Оптиміст» стосовно внесення змін до політики формування
збірної команди України на 2014 рік серед юнаків та дівчат. У зв’язку з
проведенням відкритого чемпіонату України серед юнаків та дівчат 2013 року в
м. Севастополь та участі в ньому збірних команд Російської Федерації і Білорусі
виникло ускладнення з формуванням збірної команди України спортсменами
класу «Оптиміст», оскільки умовою формування збірної команди є потрапляння
до першої п’ятірки в загальному заліку.
Таким чином, в процесі обговорення було запропоновано робити в одних
змаганнях два паралельні заліки, тобто загальний залік для іноземних та
українських спортсменів і окремий для українських спортсменів. У такому
випадку формування збірної команди України відбуватиметься за окремим
заліком українських спортсменів.
Дані заходи пропонується використовувати певний час, поки іноземні
спортсмени будуть такими конкурентами, які не дають нашим спортсменам
попасти в збірну України за загальним заліком. Для уникнення подібних

ускладнень запропоновано використати зазначений механізм в усіх класах
(номерах програми).
Оскільки відкритий чемпіонат України з вітрильного спорту серед юнаків та
дівчат в м. Севастополь вже відбувся, запропоновано клопотати перед
Міністерством молоді та спорту України про введення до складу збірної команди
України на 2014 рік першої п’ятірки українських спортсменів за спортивним
принципом.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Під час розробки регламентів змагань (положення про головні
Всеукраїнські змагання з вітрильного спорту) на 2014 рік
використовувати подвійний залік (загальний залік для іноземних та
українських спортсменів і окремий для українських спортсменів) для
всіх номерів програм.
2. Клопотати перед Міністерством молоді та спорту України про введення
до складу збірної команди України на 2014 рік першої п’ятірки
українських спортсменів за спортивним принципом.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання п’яте порядку денного
РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРЕЗИДІЇ ВФУ ВІД КИЇВСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ ДАТИ ТА МІСЦЯ
ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ
Доповідач – Ю. Даценко
Присутні заслухали заступника голови Київської федерації вітрильного
спорту Ю. Даценка.
Він зазначив, що у зв’язку з великою кількістю проблемних питань, які
стосуються розвитку вітрильного спорту в Україні, суперечностей щодо
приведення статуту ВФУ до чинного законодавства та негативних подій, що
виникають в окремих осередках ВФУ, Київська федерація вітрильного спорту
звертається до ВФУ з проханням перенести дату та місце проведення
позачергової Конференції ВФУ. Також Ю. Даценко зазначив, що таке рішення
підтримують й інші територіальні осередки ВФУ з якими він спілкувався.
Під час розгляду цього звернення було зазначено, що при обговоренні змін
до Статуту ВФУ, над якими працювала призначена Президією ВФУ комісія,
виникло багато питань стосовно цілої низки статей нового закону. Цей закон
жодним чином не враховує специфіку громадських об’єднань спортивної
спрямованості, що вкрай негативно вплине на можливості самостійної роботи

місцевих осередків всеукраїнських спортивних федерацій та Національного
олімпійського комітету. Виходячи із спільних інтересів національних
спортивних федерацій та НОК України було прийнято рішення про те, що всі
зауваження та пропозиції стосовно Закону України «Про громадські об’єднання»
направляються до НОКу. З урахуванням того, що на приведення статутних
документів до вимог нового закону передбачено 5 років, ВФУ як й інші
спортивні федерації вже надіслала своє бачення змін та зауваження, які
необхідно внести у цей закон. Враховуючи зацікавленість всіх федерацій
включно з НОК України, існує велика вірогідність внесення змін і доповнень до
цього закону.
З урахуванням вищенаведеного запропоновано призначити дату та місце
проведення позачергової Конференції ВФУ після того, як НОК та ВФУ отримає
офіційну відповідь Міністерства юстиції України.
Таким чином, враховуючи рішення Ради ВФУ стосовно проведення
позачергової Конференції ВФУ, запропоновано відправити листа кожному члену
Ради ВФУ з інформацією про ситуацію, яка склалась та про дії ВФУ з цієї
проблеми, і якщо не буде отримано заперечень вважати правомочним рішення
Президії ВФУ від 16 вересня 2013 року про перенесення дати та місця
проведення позачергової Конференції ВФУ.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Перенести проведення та призначити дату і місце проведення
позачергової Конференції ВФУ після того, як НОК отримає офіційну
відповідь Міністерства юстиції України стосовно пропозицій та
зауважень від ВФУ щодо внесення змін до чинного Закону України
«Про громадські об’єднання».
2. Доручити виконавчому директору ВФУ відправити листа кожному
члену Ради ВФУ з інформацією про перенесення дати та місця
проведення позачергової Конференції ВФУ, про ситуацію, яка склалась
загалом та про дії ВФУ з цієї проблеми.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання шосте порядку денного
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПРО ФОРМАТ І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
КРЕЙСЕРСЬКОГО
ЧЕМПІОНАТУ,
ЗБІЛЬШЕННЯ
КІЛЬКОСТІ
КРЕЙСЕРСЬКИХ РЕГАТ ЯКІ МАЮТЬ СТАТУС КВАЛІФІКАЦІЙНИХ
Доповідач – П. Романенко

П. Романенко підняв це питання для того, щоб Президія ВФУ винесла
пропозицію Вітрильному крейсерсько-перегоновому союзу України (ВКПСУ)
стосовно того, яким чином буде проводитись крейсерський чемпіонат України
наступного року, а також підготувати перелік тих регат, які потрібно буде
включити в календар змагань ВФУ на 2014 рік як кваліфікаційні.
С. Поліщук зазначив, що ці питання будуть обговорені на засіданні ВКПСУ
та винесені на Президію ВФУ.
Інформацію прийнято до відома. Ухвала по цьому питанню не виносилась.

СЛУХАЛИ: Питання сьоме порядку денного
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ СТОСОВНО ПОДАННЯ ДО МІНІСТЕРСТВА
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ПРО ВИПЛАТУ ГРОШОВИХ
ВИНАГОРОД СПОРТСМЕНАМ І ТРЕНЕРУ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ
УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ (ПРО ПРЕМІЮВАННЯ
СПОРТСМЕНІВ – СРІБНИХ ПРИЗЕРІВ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ 2013 У
КЛАСІ «470» СЕРЕД ЮНІОРІВ)
Доповідачі – А. Соломко, С. Чорний
Було розглянуто питання стосовно ухвалення рішення щодо подання до
Міністерства молоді та спорту України про виплату грошових винагород
спортсменам збірної команди України з вітрильного спорту – срібним призерам
чемпіонату світу у класі «470» серед юніорів (27.07.2013 – 03.08.2013,
м. Ла-Рошель, Франція) та їх тренеру, а саме: Кисельовій Анні, Красько
Анастасії (спортсмени кл. «470» – 2 місце), Кисельову Володимиру (тренер
Кисельової А., Красько А.).
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. За успішний виступ національної збірної команди України з вітрильного
спорту у чемпіонаті світу в класі «470» серед юніорів з 27 липня по 03
серпня 2013 року в м. Ла-Рошель (Франція) клопотати перед
керівництвом Міністерства молоді та спорту України про виплату
спортсменам – срібним призерам та їх тренеру грошової винагороди на
загальну суму 15000 (п'ятнадцять тисяч) гривень згідно з наступним
списком: Кисельова Анна (м. Київ, 2 місце) – 5000 грн., Красько Анастасія
(м. Київ, 2 місце) – 5000 грн., Кисельов Володимир (тренер Кисельової А.,
Красько А., м. Київ) – 5000 грн.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання восьме порядку денного
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ СТОСОВНО ПОДАННЯ ДО МІНІСТЕРСТВА
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ПРО ВИПЛАТУ ГРОШОВИХ
ВИНАГОРОД СПОРТСМЕНУ І ТРЕНЕРАМ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ
УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ (ПРО ПРЕМІЮВАННЯ
СПОРТСМЕНА – СРІБНОГО ПРИЗЕРА ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ ISAF 2013
У КЛАСІ «RS:X» СЕРЕД ЮНІОРІВ)
Доповідачі – А. Соломко, С. Чорний
Було розглянуто питання стосовно ухвалення рішення щодо подання до
Міністерства молоді та спорту України про виплату грошових винагород
спортсмену збірної команди України з вітрильного спорту – срібному призеру
чемпіонату світу ISAF у класі «RS:X» серед юніорів (13–19.07.2013, м. Лімасол,
Кіпр) та його тренерам, а саме: Тугарєву Олександру (спортсмен кл. «RS:X» – 2
місце), Тугарєву Олександру (тренер Тугарєва О.), Нижегородову Олексію
(тренер Тугарєва О.).
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. За успішний виступ національної збірної команди України з вітрильного
спорту у чемпіонаті світу ISAF у класі «RS:X» серед юніорів з 13 по 19
липня 2013 року в м. Лімасол (Кіпр) клопотати перед керівництвом
Міністерства молоді та спорту України про виплату спортсмену –
срібному призеру та його тренерам грошової винагороди на загальну суму
10000 (десять тисяч) гривень згідно з наступним списком: Тугарєв
Олександр (Тернопільська обл., 2 місце) – 5000 грн., Тугарєв Олександр
(тренер Тугарєва О., Тернопільська обл.) – 3000 грн., Нижегородов
Олексій (тренер Тугарєва О., Тернопільська обл.) – 2000 грн.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання дев’яте порядку денного
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ СТОСОВНО ПОДАННЯ ДО МІНІСТЕРСТВА
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ПРО ВИПЛАТУ ГРОШОВИХ
ВИНАГОРОД СПОРТСМЕНАМ І ТРЕНЕРАМ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ
УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ (ПРО ПРЕМІЮВАННЯ
СПОРТСМЕНІВ – ЧЕМПІОНІВ СВІТУ У КЛАСІ «КАДЕТ» СЕРЕД
ЮНІОРІВ)
Доповідачі – А. Соломко, С. Чорний
Було розглянуто питання стосовно ухвалення рішення щодо подання до
Міністерства молоді та спорту України про виплату грошових винагород

спортсменам збірної команди України з вітрильного спорту – чемпіонам світу у
класі «Кадет» серед юніорів (25.07.2013 – 03.08.2013, м. Ньюпорт, Бельгія) та їх
тренерам, а саме: Львову Ігорю, Яменку Владиславу (спортсмени кл. «Кадет» – 1
місце), Львову Олегу (тренер Львова І.), Яменку Олегу (тренер Яменка В.).
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. За успішний виступ національної збірної команди України з вітрильного
спорту у чемпіонаті світу в класі «Кадет» серед юнаків з 25 липня по 03
серпня 2013 року в м. Ньюпорт (Бельгія) клопотати перед керівництвом
Міністерства молоді та спорту України про виплату спортсменам –
чемпіонам світу та їх тренерам грошової винагороди на загальну суму
3000 (три тисячі) гривень згідно з наступним списком: Львов Ігор (м. Київ,
1 місце) – 1000 грн., Яменко Владислав (м. Київ, 1 місце) – 1000 грн.,
Львов Олег (тренер Львова І., м. Київ) – 500 грн., Яменко Олег (тренер
Яменка В., м. Київ) – 500 грн.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання десяте порядку денного
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ СТОСОВНО ПОДАННЯ ДО МІНІСТЕРСТВА
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ПРО ВИПЛАТУ ГРОШОВИХ
ВИНАГОРОД СПОРТСМЕНАМ І ТРЕНЕРУ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ
УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ (ПРО ПРЕМІЮВАННЯ
СПОРТСМЕНІВ – ЧЕМПІОНІВ ЄВРОПИ У КЛАСІ «470» СЕРЕД
ЮНІОРІВ)
Доповідачі – А. Соломко, С. Чорний
Було розглянуто питання стосовно ухвалення рішення щодо подання до
Міністерства молоді та спорту України про виплату грошових винагород
спортсменам збірної команди України з вітрильного спорту – чемпіонам Європи
у класі «470» серед юніорів (15.08.2013 – 22.08.2013, м. Пулхелі,
Великобританія) та їх тренеру, а саме: Кисельовій Анні, Красько Анастасії
(спортсмени кл. «470» – 1 місце), Кисельову Володимиру (тренер Кисельової А.,
Красько А.).
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. За успішний виступ національної збірної команди України з вітрильного
спорту у чемпіонаті Європи в класі «470» серед юніорів з 15 по 22 серпня

2013 року в м. Пулхелі (Великобританія) клопотати перед керівництвом
Міністерства молоді та спорту України про виплату спортсменам –
чемпіонам Європи та їх тренеру грошової винагороди на загальну суму
10500 (десять тисяч п’ятсот) гривень згідно з наступним списком:
Кисельова Анна (м. Київ, 1 місце) – 3500 грн., Красько Анастасія (м. Київ,
1 місце) – 3500 грн., Кисельов Володимир (тренер Кисельової А.,
Красько А., м. Київ) – 3500 грн.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання одинадцяте порядку денного
КЛОПОТАННЯ
ВІД
ВФУ
ЩОДО
ОТРИМАННЯ
ЗВАННЯ
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ТРЕНЕР УКРАЇНИ» КИСЕЛЬОВИМ ВОЛОДИМИРОМ
АНАТОЛІЙОВИЧЕМ
Доповідач – А. Соломко
3 серпня 2013 року екіпаж Кисельової Анни та Красько Анастасії став
срібним призером чемпіонату світу у класі «470» серед юніорів в м. Ла-Рошель
(Франція), а 22 серпня 2013 року цей екіпаж став чемпіоном Європи у класі «470»
серед юніорів на змаганнях в м. Пулхелі (Великобританія). Згідно з нормативними
документами тренер екіпажу Кисельової Анни та Красько Анастасії – Кисельов
Володимир Анатолійович – може отримати звання заслуженого тренера,
оскільки його кандидатура відповідає вимогам про присвоєння звання
«Заслужений тренер України». Одним із необхідних документів є клопотання
Президії Вітрильної федерації України з даного питання.
Таким чином, за успішний виступ національної збірної команди України з
вітрильного спорту у класі «470» серед юніорів на чемпіонатах світу і Європи 2013
року та враховуючи те, що В. Кисельов є тренером А. Кисельової та А. Красько,
пропонується порушити клопотання від Вітрильної федерації України перед
керівництвом Міністерства молоді та спорту України про присудження звання
«Заслужений тренер України» Кисельову Володимиру Анатолійовичу.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Порушити клопотання від Вітрильної федерації України перед
керівництвом Міністерства молоді та спорту України про присудження
звання «Заслужений тренер України» Кисельову Володимиру
Анатолійовичу.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання дванадцяте порядку денного
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЦІЛЬОВИХ КОШТІВ ВІД
НОК
Доповідач – П. Романенко
Присутні заслухали П. Романенка.
Він проінформував, що за результатами цього року Національний
олімпійський комітет України перерахує ВФУ 50 тисяч гривень трьома
траншами. Ці кошти направлені на спортивну діяльність, придбання необхідного
для проведення змагань обладнання та аксесуарів.
На сьогоднішній день у ВФУ є необхідність в придбанні гучномовців,
кольорового принтеру та витратних матеріалів для нього, рацій із захистом від
впливу морської води, прапорів.
Також за рахунок НОКу будуть перевидані Правила щодо спорядження для
вітрильництва – The equipment rules of sailing (100-150 примірників) та Випадки
ISAF (200-250 примірників).
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Доручити виконавчому директору ВФУ придбати за кошти, виділені
Національним олімпійським комітетом України Вітрильній федерації
України необхідне для проведення змагань обладнання та аксесуари
(гучномовці, кольоровий принтер та витратні матеріали для нього, рації
із захистом від впливу морської води, прапори).
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання тринадцяте порядку денного
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПРО ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КАЛЕНДАРЯ
2014
Доповідач – П. Романенко
П. Романенко попросив Президію ВФУ перенести розгляд цього питання на
наступне засідання. Також він звернув увагу, що на даний момент не надійшло
жодної заявки на проведення змагань, хоча останній строк подачі заявок – 31
жовтня.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:

1. Звернутись до територіальних федерацій вітрильного спорту з приводу
прискорення подачі заявок на включення до календаря змагань ВФУ
для того, щоб Вітрильна федерація України мала змогу оперативно
вирішити можливі проблеми з організацією змагань, якщо такі
виникнуть.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання чотирнадцяте порядку денного
РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТРОКІВ І МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ
ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ ВФУ
Доповідачі – П. Романенко, С. Чорний
П. Романенко проінформував присутніх про те, що до нього звертались
тренери з питанням щодо строків і місця проведення тренерської ради.
На це голова Спортивного комітету ВФУ С. Чорний зауважив, що до нього
такі звернення не надходили. Він повідомив, що незабаром обов’язково
відбудеться засідання тренерської ради, а також нагадав, що новий склад
тренерської ради ВФУ був затверджений на засіданні Президії ВФУ від 06
червня 2013 року протокол №109.
Далі в процесі обговорення було зазначено, що такі питання мають бути
адресовані та вирішуватись головою Спортивного комітету ВФУ та головним
тренером збірної команди України.
Дане питання знято з розгляду.

СЛУХАЛИ: Питання п’ятнадцяте порядку денного
РІЗНЕ
15.1. Розгляд звернення до Президії ВФУ від тренерів спортсменів –
чемпіонів світу 2013 у класі «Кадет» серед юніорів – щодо
відшкодування коштів спортсмену за участь у змаганнях
(А. Соломко).
Члени Президії заслухали А. Соломка з цього питання.
Він проінформував присутніх, що до Президії ВФУ надійшло
звернення від тренерів Львова О.С., Яменка В.М., Яменка О.В. щодо
відшкодування коштів (добових та проживання) Яменку Владиславу
за участь у чемпіонаті світу 2013 у Бельгії, м. Ньюпорт, який
завоював звання чемпіона світу у складі екіпажу класу «Кадет»
(Львов Ігор, Яменко Владислав). Витрати з 25.07.2013р. по
5.08.2013р. склали: - добові – 430 євро, - проживання – 410 євро (у

відповідності до наказу Держмолодьспорту). Загальна сума – 840
євро.
Така ситуація виникла через те, що у складі екіпажу є член збірної
команди України – Львов Ігор, а Яменко Владислав не є членом
збірної команди України. Міністерство молоді та спорту України
може відправляти у відрядження на змагання за державний кошт
тільки членів національної збірної команди України. Таким чином,
Яменко Владислав не був відряджений Міністерством, а отже, поїхав
на змагання за свої кошти.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
Ухвалили:
1. Компенсувати спортсмену Яменку Владиславу витрати на участь
у чемпіонаті світу 2013 у класі «Кадет» серед юніорів (добові та
проживання) в еквіваленті 840 євро (за курсом НБУ) за рахунок
ВФУ.
Рішення прийнято одноголосно.
15.2. Інформація до Президії ВФУ щодо проблем з вимірюванням яхт
та у системах вимірювання, які функціонують в Україні
(М. Райхерт).
Члени Президії заслухали М. Райхерта з цього питання.
Він проінформував присутніх, що 17.08.2013 у м. Світловодськ
відбулась робоча нарада з приводу обговорення нагальних проблем,
які виникли у вимірюванні яхт, у наступному складі: Райхерт М.П.,
Поліщук С.Ф., Щербаков С.Б., Романенко П.Д., Мазін О.П.,
Юхименко І.О., Кірієнко В.В., Ткач О.П.
На нараді було запропоновано винести наступні питання на
розгляд Президії ВФУ:
1. Відновлення роботи офісу ORC в Україні в найкоротші терміни
(до кінця поточного року). Рекомендувати президії залучити до цієї
роботи Семенюка Юрія, Кирієнко Василя, Шумілова Сергія.
2. Претензії до системи обміру по НПВ-2008.
а ) Система обміру НПВ-2008 не дозволяє протестувати човен, на
відміну від тестової програми ORC.
б) ORC-Club, ORC-International та НПВ-2008 є різними системами
обміру по ідеології. Один з головних недоліків НПВ-2008 – це
ігнорування вагової складової яхт, що, по суті, для водотоннажних
суден неприпустимо.
в) Для зближення міжнародних правил обміру з національними
правилами необхідно мати статистику виступів на змаганнях різного
рангу, різного типу яхт, всередині країни.
г) Програма НПВ-2008 потребує серйозного доопрацювання для
адаптації з ORC.
Також було висунуто пропозиції:

а ) Рекомендувати президії запросити творця програми НПВ-2008
(Голубєв Юрій, яхта «Гонта», м. Київ) до розробки нової версії НПВ,
максимально наближеної до системи ORC.
б) Рекомендувати ВКПСУ запропонувати Кірієнко В.В. очолити
роботу з перерахованих вище питань.
3. Необхідність розробити і запропонувати в системі обмірів та
технічного огляду рекомендовані грошові тарифи для різного типу
яхт.
Також було зауважено, що останнім часом відбуваються дуже
великі затримки стосовно видачі вимірювальних свідоцтв.
В процесі обговорення вищенаведеної інформації було
запропоновано провести робочу нараду з приводу відновлення офісу
ORC в Україні. За результатами наради винести питання на розгляд
Президії ВФУ.
Інформацію прийнято до відома. Ухвала не виносилась.
15.3. Інформація до Президії ВФУ щодо проблем з обслуговуванням
змагань «Добрий спомин» через відсутність суддів, які
відряджені на чемпіонат України (С. Поліщук).
Члени Президії заслухали С. Поліщука з цього питання.
Він звернувся до Комітету ВФУ по проведенню змагань стосовно
забезпечення суддівства на змагання «Добрий спомин 2013». Комітет
погодився вирішити це питання та забезпечити високий рівень
суддівства на цих змаганнях.
Інформацію прийнято до відома. Ухвала не виносилась.
На цьому засідання Президії Вітрильної федерації України – завершено.

Президент ВФУ

В. Гуреєв

Виконуючий обов’язки
секретаря ВФУ

А. Соломко

