Протокол № 121
засідання Президії Вітрильної федерації України
від 25 листопада 2014 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. Червяков – віце-президент ВФУ;
С. Поліщук – віце-президент ВФУ, командор Вітрильного крейсерськоперегонового союзу України;
І. Юхименко – член президії ВФУ, голова Кіровоградської обласної
федерації вітрильного спорту;
С. Пічугін – член президії ВФУ, головний тренер збірної команди
України;
С. Щербаков – член президії ВФУ;
А. Соломко – член президії ВФУ, представник спонсора, в.о. секретаря ВФУ.
Всього 9 голосів.
Кворум згідно статуту (не менше 6 членів) додержано, засідання президії ВФУ є
повноважним.
Присутні:
Р. Лука – президент Київської обласної федерації вітрильного спорту;
Ю. Даценко – заступник голови Київської федерації вітрильного спорту;
П. Романенко – виконавчий директор ВФУ;
С. Чорний – державний тренер з вітрильного спорту, голова Спортивного
комітету ВФУ.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Після обговорення Порядку денного присутніми членами Президії ВФУ
затверджено наступний порядок денний одноголосно:
1. Повідомлення секретаря ВФУ про повноваження членів Президії ВФУ (щодо
ротації на наступні півроку) (А. Соломко).
2. Узгодження та затвердження списків збірної команди України з вітрильного
спорту на 2015 рік (С. Пічугін).
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3. Обговорення та затвердження календарного плану всеукраїнських змагань на
2015 рік (П. Романенко).
4. Затвердження настанов щодо проведення в Україні перегонів, відповідно до
політики, прийнятої ISAF для перегонів флоту (від лютого - вересня 2014
року) (С. Машовець).
5. Затвердження «Етичного кодексу українських моряків-вітрильників»
(С. Машовець).
6. Розгляд звернення від Української асоціації класу «Ультра» (А. Соломко).
7. Різне.
Доповідь про Концепцію реформування галузі фізичної культури і
спорту та роль спортивної федерації (С.Чорний).

СЛУХАЛИ: Питання перше порядку денного
ПОВІДОМЛЕННЯ СЕКРЕТАРЯ ВФУ ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ
ПРЕЗИДІЇ ВФУ (ЩОДО РОТАЦІЇ НА НАСТУПНІ ПІВРОКУ)
Доповідач – А. Соломко
Згідно рішення Ради ВФУ від 29 березня 2014 року протокол №27
представники обласних Територіальних ФВС Р. Лука – президент Київської
ОФВС та Л. Шумілов – голова Миколаївської ОФВС виводяться зі складу
Президії ВФУ у зв’язку із закінченням терміну їх перебування, натомість на
наступні півроку за принципом ротації до складу Президії ВФУ вводяться
представники наступних обласних Територіальних ФВС:
І. Юхименко – голова Кіровоградської ОФВС;
В. Колєсніков – голова Донецької ОФВС.
Інформацію прийнято до відома.
Ухвала з даного питання не виносилась.

СЛУХАЛИ: Питання друге порядку денного
УЗГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ СПИСКІВ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ
УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ НА 2015 РІК
Доповідач – С. Пічугін
Члени Президії заслухали головного тренера збірної команди України з
цього питання.
У склад національної збірної команди України з вітрильного спорту на 2015
рік увійшли усі спортсмени, хто виконав необхідні для цього умови. Таким
чином, список збірної команди складається з 92 осіб.
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Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити запропонований склад національної збірної команди
України з вітрильного спорту на 2015 рік.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання третє порядку денного
ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАЛЕНДАРНОГО
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ НА 2015 РІК
Доповідач – П. Романенко

ПЛАНУ

Члени Президії заслухали виконавчого директора П. Романенка з цього
питання.
Відповідно до поданих у ВФУ заявок складено проект календарного плану
всеукраїнських змагань, що проводить ВФУ в 2015 році.
В процесі обговорення запропоновано поділити Календар ВФУ на два
розділи, в яких змагання будуть відрізнятись за своїм статусом, зокрема,
виділити змагання, в яких повноважним організатором зазначається ВФУ або
передбачається фінансування від Міністерства молоді та спорту України.
Розділи календаря назвати відповідно «Календар головних змагань Вітрильної
федерації України на 2015 року» та «Календар змагань клубних, асоціацій,
крейсерських перегонів Вітрильної федерації України на 2015 року».
Далі перейшли до розгляду змагань у проекті Календаря на 2015 рік. В
процесі обговорення заступник голови Київської міської федерації вітрильного
спорту Ю. Даценко проінформував присутніх про те, що є випадки подання
заявок на проведення змагань з вітрильного спорту, які не узгоджені з
територіальним осередком ВФУ в межах якого планується проводити змагання.
Також були висловлені подібні зауваження до деяких заявок, що надійшли,
оскільки існує затверджена форма заявки на включення в календар проведення
змагань України з вітрильного спорту. Присутніми запропоновано в робочому
порядку переглянути проект Календаря змагань ВФУ на 2015 рік на предмет
зазначених порушень та усунути всі виявлені недоліки впродовж двох тижнів.
Перенести затвердження Календаря змагань ВФУ на наступне засідання Президії
ВФУ.
Далі було також зауважено, що інколи бувають ситуації, коли клубу, який
має право проводити змагання, не дає погодження голова територіальної
федерації. У такому випадку необхідно обов’язково звертатись до ВФУ, бо якщо
такі ситуації не виносяться на розгляд, то ВФУ не може впливати та проводити
політику щодо забезпечення прав та обов’язків усіх членів ВФУ.
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Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Розділити Календар змагань ВФУ на два розділи: «Календар головних
змагань Вітрильної федерації України на 2015 року» та «Календар
змагань клубних, асоціацій, крейсерських перегонів Вітрильної
федерації України на 2015 року».
2. Доручити виконавчому директору ВФУ переглянути проект Календаря
змагань ВФУ на 2015 рік на предмет порушень при подачі заявок на
змагання та усунути всі виявлені недоліки до 10.12.2015 року.
3. Перенести обговорення та затвердження Календаря змагань ВФУ на
наступне засідання Президії ВФУ.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання четверте порядку денного
ЗАТВЕРДЖЕННЯ НАСТАНОВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ
ПЕРЕГОНІВ, ВІДПОВІДНО ДО ПОЛІТИКИ, ПРИЙНЯТОЇ ISAF ДЛЯ
ПЕРЕГОНІВ ФЛОТУ (ВІД ЛЮТОГО - ВЕРЕСНЯ 2014 РОКУ)
Доповідач – С. Машовець
У зв’язку із внесенням змін у відповідних регулюючих положеннях ISAF в
лютому 2014 року було оновлено український переклад Настанов щодо
проведення в Україні перегонів, відповідно до політики, прийнятої ISAF для
перегонів флоту (від лютого - вересня 2014 року).
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити оновлені Настанови щодо проведення в Україні перегонів
відповідно до політики прийнятої ISAF (перегони флоту).
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання п’яте порядку денного
ЗАТВЕРДЖЕННЯ «ЕТИЧНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНСЬКИХ МОРЯКІВВІТРИЛЬНИКІВ»
Доповідач – С. Машовець
С. Машовець проінформував присутніх про те, що ВФУ досі не має
затвердженого документа, який формально регулює взаємовідносини та
поведінку яхтсменів, спортсменів та суддів під час проведення змагань з
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вітрильного спорту, а також усіх, хто залучений до вітрильного спорту та
яхтингу. Практично усі національні повноважні організації в світі мають такий
документ і посилаються на нього у разі порушень за правилом 69 ISAF. Отже,
було опрацьовано та проаналізовано подібні документи вітрильних федерацій
інших країн та запозичено їх досвід для укладання українського варіанту
«Етичного Кодексу українських моряків-вітрильників».
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Етичний Кодекс українських моряків-вітрильників.
Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання шосте порядку денного
РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕННЯ ВІД УКРАЇНСЬКОЇ
«УЛЬТРА»
Доповідач – А. Соломко

АСОЦІАЦІЇ

КЛАСУ

До Президії ВФУ 23.10.2014 року надійшло звернення від української
Асоціації класу «Ультра», в якому асоціація класу пропонує додати до програм
змагань з вітрильного спорту «Чемпіонат України серед юнаків і дівчат
молодшого віку» та «Кубок України серед юнаків і дівчат молодшого віку» у
сезоні 2015 року клас «Ультра–Д» (юнаки, дівчата) з обмеженням віку згідно
вимог класу «Laser-4.7».
Також беручи до уваги досвід проведення змагань у класі «Ультра–М»
асоціація класу пропонує у програмі змагання з вітрильного спорту «Чемпіонат
України в не олімпійських класах» та в інших Всеукраїнських змаганнях сезону
2015 року проводити перегони цього класу з окремим заліком серед чоловіків та
жінок за підсумковими результатами регат.
Дані пропозицію дадуть можливість подальшого розвитку та популяризації
національного класу «Ультра» в Україні.
Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні,
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити вищезазначені пропозиції української Асоціації класу
«Ультра».
Рішення прийнято одноголосно.
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СЛУХАЛИ: Питання сьоме порядку денного
РІЗНЕ
7.1. Доповідь про Концепцію реформування галузі фізичної культури
і спорту та роль спортивної федерації (С. Чорний)
С. Чорний проінформував присутніх про Концепцію реформування галузі
фізичної культури і спорту, яка буде реалізована у 2016 році.
Інформацію прийнято до відома.
Ухвала з даного питання не виносилась.

На цьому засідання Президії Вітрильної федерації України – завершено.

Президент ВФУ

В. Гуреєв

Виконуючий обов’язки
секретаря ВФУ

А. Соломко
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