Протокол № 30 (1-2016)
засідання Ради Вітрильної федерації України
06 лютого 2016 р, Готель «Голосіївський», пр-т Голосіївський, 93, м. Київ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.

ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ, ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ЩОДО КВОРУМУ.
Доповідач – Олександр Зайцев

2.

ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РОБОТИ РАДИ
Всі члени ради

3.

ПРО МАРКЕТИНГОВУ СТРАТЕГІЮ ВФУ
Доповідачі – Мартін Нанн, члени комітету з маркетингу та комунікації

4.

ПРО ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ ТА
ВИКЛИКИ, ЯКІ ПОСТАНУТЬ ПЕРЕД ВФУ
Доповідач – Сергій Щербаков

5.

ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВФУ ЗА
2015 РІК
Доповідач – представник ревізійної комісії ВФУ Михайло Райхерт

6.







7.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ КОМІТЕТІВ ТА КОМІСІЙ ВФУ, ВКПСУ У 2015 ТА 2016 Р.
Комітет з проведення змагань – Сергій Щербаков
Спортивний комітет – Юлія Кисельова
Кваліфікаційний комітет – Григорій Голембієвский
Комітет з обліку – Юлій Бородянський
Технічний комітет – Олександр Ткач
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ РЕЙТИНГ-ОФІСУ ORC В УКРАЇНІ
Доповідач – Юрій Семенюк

8.
ПРО РОЗМІР СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ НА ЗМАГАННЯХ КАЛЕНДАРЯ ВФУ ТА ПРО
РОЗМІР ВСТУПНОГО ТА ЩОРІЧНОГО ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ
Доповідач – Павло Романенко
9.

ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО БЮДЖЕТУ ВФУ НА 2016 РІК
Доповідач – Павло Романенко

10.

РІЗНЕ
10.1 ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ВКПСУ ПРО ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВВТ
Доповідач – Сергій Поліщук.
10.2 ПРО МОДЕРНІЗАЦІЮ САЙТУ ВФУ
Доповідач – Олександр Зайцев
10.3 ПРО ЗМІНИ У ДАННИХ ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНІ ФЕДЕРАЦІІ ВФУ
Доповідач – Олександр Зайцев

Присутні члени Ради ВФУ:
Члени Ради: Голови або Заступники голів Територіальних федерацій та особи, яким надано право
представництва від Територіальних федерацій відповідними документами
1
Президент ВФУ
Родіон ЛУКА
2
Перший Віце-Президент ВФУ
Дмитро ШИМКІВ
3
Віце-Президент ВФУ, Командор ВКПСУ
Сергій ПОЛІЩУК
4
Секретар ВФУ
Олександр ЗАЙЦЕВ
5
Київська ФВС
Євген КИСЕЛЬОВ
6
Дніпропетровська ОФВС
Ігор КАЛІНІН
7
Донецька ОФВС
Віктор КОЛЕСНІКОВ
8
Запорізька ОФВС
Олександр КАЗИМІРОВ
9
Київська ОФВС
Олександр БАЛАНЮК
10 Кіровоградська ОФВС
Іван ЮХИМЕНКО
11 Миколаївська ОФВС
Сергій ШУМІЛОВ
за дорученням
12 Полтавська ОФВС
Віталій ВАСИЛЬЄВ
13 Харківська ОФВС
Юрій СУХОНОС
14 Херсонська ОФВС
Анатолій ТОЛЧИНСЬКИЙ
15 Черкаська ОФВС
Микола МЕЙТА
У роботі ради бере участь Почесний Президент ВФУ Сергій МАШОВЕЦЬ – з дорадчим голосом
Запрошені:

Виконавчий директор ВФУ – Павло Романенко

Рейтінг-офіс ORCв Україні – Юрій Семенюк

Представник ревізійної комісії ВФУ – Михайло Райхерт

Комітет з маркетингу та комунікації – Мартін Нанн

Комітет з проведення змагань – Сергій Щербаков

Спортивний комітет – Юлія Кисельова

Кваліфікаційний комітет – Григорій Голембієвский

Комітет з обліку – Юлій Бородянський

Технічний комітет – Олександр Ткач
Присутні:
окремі члени Територіальних федерацій.
Слухали Питання Перше Порядку денного
ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ, ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ЩОДО КВОРУМУ
Доповідач – Олександр Зайцев
Секретар ВФУ поінформував присутніх про повноваження присутніх членів Ради та наявність кворуму.
Повноваження Федерації вітрильного спорту м.Севастополя та Одеської ОФВС призупинені, але
представник Одеської ОФВС, за одноголосною ухвалою повноважних членів Ради, може брати участь в
обговореннях питань Порядку денного. Таким чином у роботі Ради ВФУ-2016 беруть участь п'ятнадцять з
сімнадцяти членів Ради, що відповідає вимогам чинного Статуту щодо наявності кворуму для винесення
ухвал. Рішення Ради приймається більшістю голосів (один член - один голос), а рішення про позбавлення
членства у ВФУ - 3/4 голосів присутніх на засіданні Ради членів. Після цього головуючим запропоновано
розпочати роботу.
Пропозицію ухвалено одноголосно
УХВАЛЕНО:
1
Розпочати роботу Ради
Слухали Питання Друге Порядку денного
ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РОБОТИ РАДИ
В обговоренні питання брали участь всі члени Ради. Після обговорення запропоновано затвердити Порядок
роботи Ради за наведеним вище.
УХВАЛЕНО:
1.Затвердити Порядок Денний Ради за наведеним вище і розпочати роботу.
Слухали Питання Третє Порядку денного
ПРО МАРКЕТИНГОВУ СТРАТЕГІЮ ВФУ
Доповідачі – Мартін Нанн, члени комітету з маркетингу та комунікації

Заслухано раніше розроблену програму маркетингової стратегії ВФУ. Доповідь попередньо розглядалася на
Президії ВФУ і було рекомендовано її оприлюднити у журналі «Шкіпер» та Web-сайті, а також обговорити
пропоновану стратегію на Раді ВФУ.
В обговоренні брали участь всі члени Ради і після відповідей зазначено, що на разі пропонована програма
розвитку ВФУ не може бути повністю реалізована з огляду на певні особливості законодавчої бази України,
але, безумовно, заслуговує на увагу і може бути використана у вдосконалені діяльності ВФУ з розвитку
вітрильного спорту та вітрильництва в Україні. Запропоновано надсилати відгуки щодо заслуханої стратегії,
які будуть враховані при коректуванні розробленої стратегії – зараз це ще проект. Задля цього треба
розуміння та бачення про напрямки вдосконалення існуючого законодавства і його адаптація на засадах
європейських стандартів та бачення кінцевої мети. Зокрема є дуже важливими питання відводу земельних
ділянок для базування яхт кубів, що є необхідною умовою розвитку вітрильництва. Зазначено, що необхідно
розробити також нову редакцію Статуту ВФУ, що є необхідною умовою реформування ВФУ Запропоновано
затвердити пропоновану стратегію як головний напрямок розвитку – затвердити в цілому і підготувати до
винесення ухвали щодо програми та нової редакції Статуту ВФУ на Конференції ВФУ у разі необхідності.
Пропозиція ухвалена одноголосно
УХВАЛЕНО:
3.1. Затвердити в цілому пропоновану програму маркетингової стратегії ВФУ.
3.2. Доопрацювати пропонований варіант з урахуванням пропозицій та відгуків від
територіальних федерацій ВФУ
3.3. Доопрацьований варіант програми надати на найближчу Конференцію ВФУ для
затвердження у якості перспективного плану розвитку вітрильного спорту та
вітрильництва в Україні та як один з основних напрямків діяльності ВФУ.
Слухали Питання Четверте Порядку денного
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ ТА ВИКЛИКИ, ЯКІ
ПОСТАНУТЬ ПЕРЕД ВФУ
Доповідач – Сергій Щербаков
Присутніх членів Ради проінформовано про стан справ з перебігом реформи у сфері фізичної культури і
спорту та оприлюднені данні про діяльність частини федерацій, які беруть участь в експерименті щодо
передачі повноважень та фінансування. Щодо ВФУ – таке фінансування стосуватиметься тільки вітрильного
спорту, а не вітрильництва взагалі. Зазначено, що раніше питання щодо участи ВФУ в експерименті
обговорювалося на Президії ВФУ. Було створено Робочу групу з вивчення питання та з’ясування доцільності
участі в експерименті. За результатами роботи групи Президія ухвалила утриматися від участі в
пропонованому експерименті, але розробити і підготувати необхідні заходи для роботи федерації в умовах
передачі повноважень спортивним федераціям, яка все одно має відбутися за результатами та наслідками
роботи федерацій, які беруть участь в експерименті, наприкінці 2017 року
Ухвала не виносилася. Інформацію взято до уваги
Слухали Питання П’яте Порядку денного
ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВФУ ЗА 2015 РІК
Доповідач – представник ревізійної комісії ВФУ Михайло Райхерт
Доповідач проінформував присутніх про роботу Ревізійної комісії ВФУ щодо фінансової діяльності ВФУ за
2015 рік. Перевірка проводилася за фінансовими документами, які були надані комісії на її вимогу. У
відповідях на запитання членів Ради обговорено ряд питань щодо надходження членських внесків від
Територіальних федерацій, особливості надходження та розподілу стартових внесків. Після обговорення, у
якому взяли участь всі присутні, запропоновано затвердити наданий звіт.
Пропозиція ухвалена одноголосно
УХВАЛЕНО:
5.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ВФУ про фінансово-господарську діяльність ВФУ
за 2015 рік.
Слухали Питання Шосте Порядку денного
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ КОМІТЕТІВ ТА КОМІСІЙ ВФУ, ВКПСУ У 2015 ТА 2016 Р.

Комітет з проведення змагань – Сергій Щербаков
На початку доповідач висловив подяку Сергію Машовцю за ефективну роботу комітеті та виконання
важливої роботи щодо перекладів та впорядкування документів, які необхідні для плідної роботи Комітета
ВФУ з проведення змагань, і зокрема, - правил перегонів та супутніх матеріалів. Під час цього С.Машовцем
було привернуто увагу доповідача щодо оплати за переклади необхідних документів і розглянуто можливі
варіанти щодо винагороди за виконану роботу. Поінформовано про коректування термінів календаря
проведення деяких змагань з урахуванням оприлюдненої дата проведення ЗНО (зовнішнього незалежного
тестування 2016 року). Доповідач проінформував присутніх про нову редакцію Положення про комітет з
проведення змагань, та його персональний склад. Відзначено, що комітетом підготовані типові Регламенти

(Положення про змагання) та Вітрильницькі інструкції для різних типів головних змагань з урахуванням
досвіду і практики проведення як внутрішніх так і міжнародних змагань і які розміщені на сайті та можуть
використовуватися повноважними організаторами для проведення змагань. В обговоренні також порушено
питання про можливість проведення змагань у м.Скадовськ, про що є запит-лист-пропозиція від керівництва
міста. Визначено, що для з'ясування можливостей використання акваторії м.Скадовськ для проведення
змагань з вітрильного спорту доцільно направити до міста інспектора. Також обговорено питання щодо
коректного переліку повноважних організаторів та місця проведення змагань, зокрема – у м.Вишгород, з
причини проблем з відмітками у документах про відрядження та звітних документах про проживання.
Запропоновано до вивчення питання залучити юристів. Також підкреслено важливість взаємодії Комітету з
проведення змагань зі ЗМІ на місцях проведення змагань та накопичення отриманого масиву інформації для
подальшого опрацювання з метою залучення спонсорської підтримки
Пропозицій для голосування не надходило. Ухвала не виносилася. Інформація взята до уваги.

Спортивний комітет – Юлія Кисельова
Голова Комітету поінформувала присутніх про зміни у системі організації Спортивного комітету, його нове
Положення, систему формування, діяльність та ухвалені рішення, зокрема - щодо Збірних команд.
Зазначено, що за новим Положенням про спортивний комітет, всі його рішення тепер мають бути
затверджені Президією. Окреслено також низку питань, які мають бути вирішені в новому сезоні –
відновлення рейтингу по класах, визначення кращого спортсмена та тренера року, тощо. Ці питання
планується розробити та обговорити з представниками асоціацій класів на початку сезону під час
проведення найближчих змагань. В обговоренні зазначено, що Спортивний комітет – зараз найбільш
проблемний, оскільки займається розподілом фінансів, які виділяються на вітрильний спорт, формування
збірних команд, питаннями систем відборів для участі у змаганнях за кордоном, вирішує інші питання щодо
вітрильного спорту і, з огляду на це представники асоціацій, які обираються щорічно до цього комітету,
мають бути особами, які користуються довірою і повагою всіх членів асоціацій. З огляду на це члени
асоціацій мають відповідально підійти до вибору своїх представників. Були дані відповіді на запитання
представників федерацій. Ухвала не виносилася. Інформація взята до уваги.

Кваліфікаційний комітет – Григорій Голембієвский
Поінформовано про діяльність комітету та напрямки його роботи з питань адаптації існуючих
кваліфікаційних документів до сьогоднішніх вимог, взаємодії з вповноваженими державними організаціями
та ВКПСУ. Окреслено коло питань для поточної роботи. Нормативні документи Комітету оприлюднені на
сайті ВФУ. Після обговорення доповідач стисло відповів на поставлені запитання. Головуючим було
зазначено важливість можливості комунікації членів ВФУ та представниками комітетів, для чого на сайті
мають бути розміщені контактні телефони та електронні адреси. Ухвала не виносилася. Інформація взята
до уваги.

Комітет з обліку – Юлій Бородянський
В інформації зазначено, що Комітет з обліку є правонаступником Комісії з обліку крейсерсько-перегонових
яхт Мінсімямолодьспорту України. З 2013 року Комітет працює у складі ВКПСУ. Детально висвітлено
поточну роботу Комітету та його участь у роботі і взаємодії з державними установами, зокрема у підготовці
Законів України «Про внутрішній водний транспорт» і «Про фізичну культуру і спорт». Поінформовано про
кількість зареєстрованих суден та видачу сертифікатів спортивних суден та взаємодію з іншими комітетами
ВФУ, зокрема – з Технічним та Кваліфікаційним. Підкреслено важливість визначення у законодавчих актах
поняття спортивного судна. Ухвала не виносилася. Інформація взята до уваги.

Технічний комітет – Олександр Ткач
В інформації зазначено про реорганізацію комітету, його персональний склад за поданням ВКПСУ та
підготовані нормативні документи, висвітлено взаємодію з держустановами та іншими комітетами. Після
відповідей на запитання інформація про роботу комітету взята до уваги. Ухвала не виносилася
Слухали Питання Сьоме Порядку денного
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ РЕЙТИНГ-ОФІСУ ORC В УКРАЇНІ
Доповідач – Юрій Семенюк
Присутні ознайомлені зі статусом Рейтинг-офісу ORC в Україні, який авторизований адмініструвати та
застосовувати вимірювальну систему ORC та системи гандикапування IMS та ORC. Окреслено взаємодію з
ВФУ, повідомлено про розміщений на сайті ВФУ Регламент отримання вимірювального свідоцтва ORC, який
поновлюється щорічно та кількість яхт України – 73, які занесені у базу даних в ORC і з якою можна
ознайомитися після реєстрації на сайті ORC. Стисло ознайомлено про застосування цих правил на
офіційних змаганнях інших країн. Також поінформовано про домовленість з центральним офісом ORC щодо
безкоштовного отримання промо-сертифікатів для суден в Україні, які отримують його вперше чи не мали
його протягом останніх п’яти років. На разі отримано вже 20 заявок для отримання сертифікату ORC
вперше. Зараз база даних складає 115 яхт в Україні. Ухвала не виносилася. Інформація взята до уваги.
Слухали Питання Восьме Порядку денного
ПРО РОЗМІР СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ НА ЗМАГАННЯХ КАЛЕНДАРЯ ВФУ ТА ПРО РОЗМІР ВСТУПНОГО
ТА ЩОРІЧНОГО ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ

Доповідач – Павло Романенко
ПРО РОЗМІР ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ НА 2016 рік
На початку розгляду питання головуючий проінформував присутніх про запровадження найближчим
часом системи реєстрації та сплати членських внесків через інтернет. Це сприятиме кращому обліку членів
ВФУ і контролю на змаганнях ВФУ. Головне питання при визначенні суми внеску – статус члена ВФУ
“непрацюючі пенсіонери та інваліди”, які за Статутом звільняються від сплати. При підготовці проекту
положення про членські внески на 2016 рік враховано вимоги про зменшення категорій платників. В
обговоренні питання заслухано пропозиції федерацій. Після обговорення запропоновано для голосування
наступні пропозиції
Перша – проект, запропонований і підготований Виконавчим директором зі змінами щодо категорії
«непрацюючі пенсіонери», яким надається право або надсилання підтвердження або сплати 5-ти гривень, ця категорія вилучається з п. 9.1 проекту і переноситься до п.9.2, а колишні пп. 9.2, 9.3 перенумеровуються
відповідно до п.9.3 та 9.4. а саме:
8.1

№п/п
9.1

Категорії платників

Школярі

Військовослужбовці строкової служби

Студенти

Непрацюючі пенсіонери
з метою підтвердження членства у ВФУ на вибір, або надсилають лист
підтвердження, або сплачують

Всі інші члени ВФУ які не підпадають під визначення вище зазначених категорій

Почесні члени ВФУ

Інваліди

9.2
9.3
9.4

Вступний внесок

Щорічний внесок

50 грн.

100 грн.
5 грн.

100 грн.
200 грн.
Звільняються від сплати членських
внесків

Друга – членські внески встановлюються за пропозицією федерації м.Києва за наступним:
№п/п









Категорії платників
Школярі
Військовослужбовці строкової служби
Працюючі пенсіонери
Студенти
Непрацюючі пенсіонери
Всі інші члени ВФУ які не підпадають під визначення вище зазначених категорій
Почесні члени ВФУ
Інваліди

Вступний внесок

Щорічний внесок

25 грн.

50 грн.

50 грн

100 грн

10 грн
20 грн.
100 грн.
200 грн.
Звільняються від сплати членських
внесків

Третя – Донецької ОФВС – залишити внески до ВФУ на попередньому рівні, без змін чинного
положення.
Перша пропозиція
Третя пропозиція
Друга пропозиція
5
5
3
Оскільки жодна з трьох запропонованих пропозицій не набрала більшості голосів, до другого голосування
виносяться пропозиції – перша і третя.
Перша пропозиція
Третя пропозиція
Друге голосування
7
5
Перше голосування

Остаточно за результатами голосування ухвалено Першу пропозицію
УХВАЛЕНО:
8.1.1
№п/п
9.1

9.2
9.3
9.4

8.1.2

Встановити членські внески до ВФУ на 2016 рік за наступним
Категорії платників

Школярі

Військовослужбовці строкової служби

Студенти

Непрацюючі пенсіонери
з метою підтвердження членства у ВФУ на вибір, або надсилають лист
підтвердження, або сплачують

Всі інші члени ВФУ які не підпадають під визначення вище зазначених категорій

Почесні члени ВФУ

Інваліди

Вступний внесок

Щорічний внесок

50 грн.

100 грн.
5 грн.

100 грн.
200 грн.
Звільняються від сплати членських
внесків

Оприлюднити Положення про сплату вступних та членських внесків на сайті ВФУ

8.2
ПРО РОЗМІР СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ НА 2016 рік
Пропонується для дитячих та юнацьких класів стартові внески не змінювати і залишити на рівні 2015 року а
саме – 50 грн з особи, за виключенням класу 420 – там внесок збільшено на 10 грн., для віх інших стартові
внески підвищити на 50 грн. Друга пропозиція – залишити всі стартові внески на 2016 рок на рівні 2015 року,
тобто без змін. Після обговорення запропоновано не підвищувати стартові внески і залишити всі на 2016 р.
на рівні 2015 без змін року.
Ця пропозиція ухвалена одноголосно
Обговорене також питання про розподіл стартових внесків. Запропоновано на головних змаганнях ВФУ 50%
відсотків стартових внесків надавати у розпорядження повноважного організатора. Цю суму дозволено, за

необхідністю, використовувати для проведення змагань на належному рівні з наданням обов’язкової
звітності про використані кошти, і які мають бути повернуті до ВФУ у разі вони не були використані.
За подану пропозицію надано 8 (вісім) голосів – пропозицію ухвалено.
УХВАЛЕНО:
8.2.1 Залишити розміри стартових внесків на Головних змаганнях календаря 2016 р без змін, на
рівні 2015 року.
8.2.2 Дозволити Повноважному організатору на Головних змаганнях 2016 р. використовувати , за
необхідністю, 50% отриманих стартових внесків задля проведення змагань на належному
рівні, з наданням до ВФУ обов’язкової звітності про використані кошти, і які мають бути
повернуті до ВФУ у разі вони не були використані.
Слухали Питання Дев’яте Порядку денного
ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО БЮДЖЕТУ ВФУ НА 2016 РІК
Доповідач – Павло Романенко
Проект Бюджету ВФУ на 2016 рік було роздано представникам Територіальних федерацій під час
реєстрації. За відсутності запитань та зауважень запропоновано прийняти наданий бюджет ВФУ на 2016 рік
за основу.
Пропозиція ухвалена одноголосно
УХВАЛЕНО:
1.
Прийняти наданий бюджет ВФУ на 2016 рік за основу.
Слухали Питання Десяте Порядку денного
РІЗНЕ
10.1
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ВКПСУ ПРО ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВВТ
Доповідач – Сергій Поліщук.
У першій частині інформаційного повідомлення доповідач ознайомив присутніх зі станом справ з проектом
Закону України про Внутрішній водний транспорт (ВВТ). Проект оприлюднено на сайті Верховної Ради
України під номером 2475А. За пропозиціями Експертної ради, до якої входять представники ВКПСУ Сергій
Поліщук та Григорій Голємбієвський, у проекті враховано суттєві моменти, які стосуються вітрильництва в
Україні, зокрема визначення спортивного судна та питання про стоянки спортивних суден. Суттєво
спрощена реєстрація спортивних суден та деталізовано питання про технічний нагляд – запроваджено
розподіл на судна, які займаються діяльністю на судовому ходу і на судна, які такою діяльністю не
займаються, і як наслідок, для цих категорій по різному регулюються питання технагляду. Висвітлено
питання про безкоштовне шлюзування (але в цьому разі судно повинно мати судновий білет та реєстрацію),
запровадження річкового збору для суден що займаються перевезенням вантажів та пасажирів, деякі
особливості реєстрації та про право на плавання під державним прапором України.
Обговорено також питання щодо правил вимірювання на Чемпіонаті України з крейсерських перегонів у
світлі рекомендацій Конференції ВФУ, ВКПСУ, ухвал Президії ВФУ. Після тривалого детального та
прискіпливого обговорення питання на голосування Ради внесено дві пропозиції
Пропозиція
Подано голосів
Чемпіонат України серед крейсерсько – перегонових яхт проводиться тільки за правилами вимірювання ORC.
Всі інші змагання серед крейсерсько-перегонових проводяться за регіональними або іншими правилами
8 (ВІСІМ)
вимірювання, які визнає ВФУ.
Чемпіонат України серед крейсерсько – перегонових яхт проводиться за правилами вимірювання ORC та СПВ
6 (ШІСТЬ)
(колишні НПВ -2015)
За результатими голосування ухвалено першу пропозицію
УХВАЛЕНО:
10.1.1 Чемпіонат України серед крейсерсько – перегонових яхт проводиться тільки за
правилами вимірювання ORC. Всі інші змагання серед крейсерсько-перегонових
проводяться за регіональними або іншими правилами вимірювання, які визнає ВФУ.
10.1.2 Кількість представлених регіонів має бути не меншою за п’ять, про що має бути зазначено
у Положенні про проведення Чемпіонату серед крейсерсько – перегонових яхт.
10.2
ПРО МОДЕРНІЗАЦІЮ САЙТУ ВФУ
Доповідач – Олександр Зайцев
Відповідно за розглянутої і обговореної маркетингової стратегії запропоновано модернізувати сайт ВФУ,
який має бути не тільки інформаційним ресурсом для фахівців і спортсменів, а і сприяти залученню до
вітрильництва нових прихильників та збільшенню членів ВФУ в Україні, створювати позитивний імідж
вітрильного спорту та вітрильництва у суспільстві. На сайті буде також завбачено сервіс інтерактивної
реєстрації членства у ВФУ та сплати членських внесків через інтернет. Має також завбачена можливість
присутності ВФУ на таких популярних інтернет-ресурсах і соціальних мережах як Facebook, Тwitter тощо.
Планується виділення на сайті ресурсів, до яких матимуть доступ лише зареєстровані члени ВФУ, які

сплатив всі належні щорічні внески. На разі розроблено технічне завдання на модернізацію сайту.
Запропоновано надсилати пропозиції та побажання для удосконалення роботи сайту.
Ухвала не виносилася. Інформацію взято до уваги
10.3
ПРО ЗМІНИ У ДАННИХ ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНІ ФЕДЕРАЦІІ ВФУ
Доповідач – Олександр Зайцев
Для налагодження необхідного рівня комунікації та зв’язку між членами ВФУ необхідно підтримувати
контактні данні про Територіальні федерації в актуальному стані. Це стосується також і контактних даних
Голів комітетів і комісій ВФУ. Запропоновано перевірити наявні данні на сайті і надіслати скореговані
відомості на електронну адресу ВФУ. Це пропонується зробити протягом найближчих місяців до початку
сезону. А для створення розсилки пропонується створити базу даних електронних адрес членів ВФУ.
Ухвала не виносилася. Інформацію взято до уваги

На цьому питання Порядку денного вичерпані і Рада завершила роботу.

Президент ВФУ

Родіон Лука

Секретар ВФУ

Олександр Зайцев

