ПРОТОКОЛ № 05 - 2020
ІНТЕРАКТИВНЕ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ
Громадської організації «Вітрильна федерація України» (далі ГО «ВФУ»)
(код ЄДРПОУ: 14296808).
13 грудня 2020 р.
м. Київ
Початок роботи: 10:30
Присутні:
Родіон ЛУКА
Голова Президії, Президент ГО «ВФУ»
Сергій ПОЛІЩУК
член Президії, Перший віце Президент ГО «ВФУ»
Євген МОЙСЕЄНКО
член Президії, віце Президент ГО «ВФУ»
Олександр ЗАЙЦЕВ
член Президії, Секретар ГО «ВФУ».
Олександр БАЛАНЮК
член Президії ГО «ВФУ»
Григорій ГОЛЕМБІЄВСЬКИЙ
член Президії ГО «ВФУ»
Олексій ВАCИЛЬЄВ
член Президії ГО «ВФУ»
Юлія КИРПА
член Президії ГО «ВФУ»
Андрій ГУСЕНКО
член Президії ГО «ВФУ»
Запрошені до участі:
Альберт Кабаков
В’ячеслав Мадоніч

Керівник ВП ГО «ВФУ» «ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
( далі «ВФОО»).
Відповідальний за розвиток дитячого, юнацького та олімпійського спорту
ВП ГО «ВФУ» «ВФОО».
Державний тренер
В.о Головного тренера

Юлія Кисельова
Максим Чес
Георгій Леончук
Згідно Статуту ГО «ВФУ» Президія складається з десяти осіб. За участі у засіданні дев’яти членів Президії,
Статутні умови у щодо наявності кворуму дотримано і Президія може виносити ухвали з питань Порядку денного.
Інтерактивне засідання відбулося шляхом спілкування через додаток для проведення відеоконференцій Google
Meet. Пропонований порядок денний та супровідні додаткові матеріали були попередньо надіслані всім членам
Президії. Участь у роботі відеоконференції взяли усі вищезазначені особи. Після обговорення Пропонованого
порядку денного сформовано остаточний Порядок денний засідання
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1
ПРО ПРИВЕДЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПОРТИВНИЙ КОМІТЕТ У ВІДПОВІДНІСТЬ ЧИННОМУ
СТАТУТУ ГО «ВФУ» ТА ПОДАННЯ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДО ПРЕЗИДІЇ.
Додатки01 та 02: Проект положення Вячеслава Мадоніча., Чинне положення.
2

ПРО СФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ НОВОПРИЗНАЧЕНИМ ГОЛОВОЮ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ПРЕЗИДІЄЮ ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ.
Додатки 03, 04, 10:Проект складу Спортивного комітету. Звернення членів чинного складу
Спортивного комітету, До прeзидії ВФУ від тренерської Ради ВП ГО КМВФ

3

ПРО ПІДГОТУВАННЯ ТА НАДАННЯ ЗВЕРНЕННЯ ДО WS З ПРОХАННЯМ МОЖЛИВОСТІ
НАДАННЯ О. ТУГАРЄВУ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМ, ЩО ВІН НЕ ЗМІГ ВЗЯТИ
УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ, ДЕ РОЗІГРУВАЛАСЯ ЦЯ ЛІЦЕНЗІЯ.
Додаток: Лист Керівника ВП ГО «ВФУ» в Одеський області.

4

ЗВЕРНЕННЯ ДО МІНМОЛОДЬСПОРТУ З КЛОПОТАННЯМ ПРО СТВОРЕННЯ ОЛІМПІЙСЬКОЇ
БАЗИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ НА ОСНОВІ ДП «ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЯХТ-КЛУБ».
Додаток: Лист Керівника ВП ГО «ВФУ» в Одеський області.

5

ЩОДО РОЗГЛЯДУ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ТА В. О. ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРІВ ЗА 2020 РІК.
Додаток: Лист Керівника ВП ГО «ВФУ» в Одеський області. Відкритий лист Ю. Кисельової

6

РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕННЯ ГО «АСОЦІАЦІЯ «ФОРМУЛА КАЙТ».
Додатки:Лист Президента Асоціації «Формула кайт» Звернення спортсменів Асоціації «Формула
кайт»

7

ПРО ПІДГОТОВКУ І НАДАННЯ ВІДПОВІДІ НА ЛИСТ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ.
Додаток Лист до ГО «ВФУ» ДПС у Запорізькій області.

Питання Перше та Друге Порядку денного
ПРО ПРИВЕДЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПОРТИВНИЙ КОМІТЕТ У ВІДПОВІДНІСТЬ ЧИННОМУ СТАТУТУ ГО
«ВФУ» ТА ПОДАННЯ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДО ПРЕЗИДІЇ.
ПРО СФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ НОВОПРИЗНАЧЕНИМ ГОЛОВОЮ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРЕЗИДІЄЮ
ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ.
Доповідачі: Родіон Лука
В обговоренні зазначено про те, що наразі до ГО «ВФУ» надійшли звернення із зазначенням про те, що не всі дії
президії відповідають чинним документам ГО «ВФУ». З огляду на це запропоновано не розглядати ці два
пов’язані між собою питання порядку денного до отримання юридичного висновку про правомірність дій Президії.
Підготувати такий висновок запропоновано доручити Юлії Кирпі.
Пропозицію ухвалено одноголосно
УХВАЛИЛИ:
1.1 Відкласти розгляд першого та другого питання порядку денного до отримання юридичного
висновку про правомірність дій Президії
1.2 Доручити Юлії Кирпі підготувати висновок щодо правочинності дій Президії при винесенні
ухвал про призначення голови Спортивного комітету і доручення йому про підготовку нового
положення про спортивний комітет
Питання Третє Порядку денного.
ПРО ПІДГОТУВАННЯ ТА НАДАННЯ ЗВЕРНЕННЯ ДО WS З ПРОХАННЯМ МОЖЛИВОСТІ НАДАННЯ О.
ТУГАРЄВУ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМ, ЩО ВІН НЕ ЗМІГ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ, ДЕ
РОЗІГРУВАЛАСЯ ЦЯ ЛІЦЕНЗІЯ.».
Доповідач Родіон Лука.
До керівництва ГО «ВФУ» звернувся Керівник ВП ГО «ВФУ» «ВФОО» з пропозицією про звернення до WS MOC і
НОК з клопотанням про надання Олександру Тугарєву олімпійської ліцензії за системою wildcard. Запропоновано
доручити Олександру Зайцеву та Сергію Чорному підготувати і надіслати відповідне звернення до WS.
Пропозицію ухвалено одноголосно
УХВАЛИЛИ:
3.1 Доручити Олександру Зайцеву та Сергію Чорному підготувати і надіслати відповідне
звернення до WS.
Питання Четверте Порядку денного.
ЗВЕРНЕННЯ ДО МІНМОЛОДЬСПОРТУ З КЛОПОТАННЯМ ПРО СТВОРЕННЯ ОЛІМПІЙСЬКОЇ БАЗИ З
ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ НА ОСНОВІ ДП «ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЯХТ-КЛУБ».
До Президії надійшло звернення керівника ВП ГО «ВФУ» «ВФОО» Альберта Кабакова про порушення перед
Мінмолодьспорту України клопотання про створення на базі ДП «Чорноморський яхт-клуб» олімпійської бази з
вітрильного спорту. Підчас обговорення питання розглянуто з усіх аспектів, зокрема – про можливість
цілодобового доступу до бази. Альберт Кабаков зазначив, що отримання статусу олімпійської бази дозволить
вирішити ці питання, навіть шляхом отримання дозволу на власну дорогу.
Запропоновано підтримати від ГО «ВФУ» таке звернення до Мінмолодьспорту.
Пропозицію ухвалено одноголосно
УХВАЛИЛИ:
4.1 Підтримати від ГО «ВФУ» звернення до Мінмолодьспорту від ВП ГО «ВФУ» «ВФОО про
створення на базі ДП «Чорноморський яхт-клуб» олімпійської бази з вітрильного спорту.
Питання П’яте Порядку денного
ЩОДО РОЗГЛЯДУ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ТА В. О. ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРІВ ЗА 2020 РІК.
Після виступів Держтренера Юлії Кисельової та виконуючого обов’язки головного тренера Максима Чеса
виступаючими з боку окремих членів Президії було висловлено ряд претензій до діяльності зазначених осіб.
Після детального обговорення та висловлення низки взаємних претензій щодо передолімпійської підготовки
окремих спортсменів запропоновано звернутися до Мінмолодьспорту з метою отримати статистичний звіт про
отримання та витрати коштів на вітрильний спорт з 2015 по 2020 роки задля подальшої оцінки роботи
державного та в.о. головного тренерів.
Пропозицію ухвалено одноголосно
УХВАЛИЛИ:
5.1 Звернутися до Мінмолодьспорту з запитом щодо надання статистичного звіту про отримання
та витрачення коштів на вітрильний спорт з 2015 по 2020 роки задля подальшої оцінки роботи
державного та в.о. головного тренерів.
Питання Шосте Порядку денного
РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕННЯ ГО «АСОЦІАЦІЯ «ФОРМУЛА КАЙТ».
Доповідач Родіон Лука
До Президії звернувся Президент ГО «Асоціація «Формула Кайт» Максим Варакса з проханням щодо створення
робочої групи ГО «ВФУ» за участю провідних спортсменів України у спортивному та олімпійському напрямах
кайтбордингу задля оформлення відносин між ГО «ВФУ», повноважним представником WS в Україні, і
вищезазначеною асоціацією. Після обговорення питання і рекомендацій щодо підготовки Договору про
уповноваженого партнера запропоновано доручити Родіону Луці провести переговори з представниками ГО

«Асоціація «Формула Кайт» з зазначеного питання та детальніше розглянути питання на наступному засіданні
Президії.
Пропозицію ухвалено одноголосно
УХВАЛИЛИ:
6.1 Доручити Родіону Луці провести переговори з зазначеного питання.
6.2 Більш детально розглянути питання на наступному засіданні Президії
Питання Шосте Порядку денного
ПРО ПІДГОТОВКУ І НАДАННЯ ВІДПОВІДІ НА ЛИСТ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ.
В обговоренні зазначено, що інформації, яку наведено у листі, недостатньо для надання рекомендацій.
Запропоновано вирішити питання до кінця року у робочому порядку.
Пропозицію ухвалено одноголосно
УХВАЛИЛИ:
7.1 Розглянути питання до кінця року у робочому порядку
На цьому питання Порядку Денного вичерпано і роботу Президії завершено
Наступне засідання Президії планується 18 грудня 2020 року, початок о 19:00

Родіон Лука
Президент ВФУ

Олександр Зайцев
Секретар ВФУ

Додаток 01 Проект

Додаток 02 Чинний документ

Затверджено Президією ВФУ (Протокол № _________ від _______
р.)

Затверджено Президією ВФУ
(Протокол № 02-2015 від 03 жовтня 2015 р.)

Проект Положення про Спортивний Комітет ВФУ
ПОЛОЖЕННЯ
про Спортивний Комітет
Вітрильної Федерації України
1.

2.

Загальні положення
1.1. Спортивний Комітет є постійним комітетом Вітрильної
федерації України, який забезпечує формування та
проведення єдиної політики ВФУ в галузі спорту вищих
досягнень та дитячого спорту .
1.2. Спортивний Комітет у своїй діяльності керується Статутом
ВФУ та цим положенням.
Мета та завдання Спортивного Комітету
Метою діяльності є:
2.1. Розвиток вітрильного спорту вищих досягнень.
2.2. Створення рівних умов для розвитку дитячих, олімпійських
та неолімпійських класів яхт в Україні.
Завдання Спортивного Комітету
2.3. Основними завданнями Спортивного Комітету є:
 розробка та впровадження системи відбору спортсменів до
національної збірної команди та розробка критеріїв
формування національних збірних команд, для участі
у чемпіонатах світу, Європи та міжнародних
змаганнях;
 розподіл матеріальної частини серед членів збірної
команди;
 розробка і запровадження у життя передових методів
тренувань і планування тренувального процесу
основного, кандидатського і резервного складу
національної збірної команди Україні;
 організація та проведення семінарів з підвищення
кваліфікації тренерів;
 удосконалення програм навчально-тренувального процесу
підготовки спортсменів у ДЮСШ та ШВСМ.

3.

Статус Спортивного Комітету
Спортивний Комітет є повноважним органом ВФУ з
питань:
 визначення політики і координації питань розвитку класів
перегонових яхт в Україні.
 формування політики щодо організації підготовки і
вдосконалення спортивної майстерності спортсменів
вищих досягнень, як основного, так і кандидатського,
резервного складу національної збірної команди;
 розповсюдження інформації про сучасні зарубіжні
методики тренувального процесу у спорті яхтових
перегонів олімпійського спрямування;
 розробки і запровадження в життя передових методів
тренувань і планування тренувального процесу у
вітрильному спорті вищих досягнень;
 встановлення
критеріїв
відбору
спортсменів
до
національної збірної команди України;
 надання
пропозицій
до
персонального
складу
національних збірних команд України;
 встановлення системи відбору членів збірної команди до
участі у Олімпійських Іграх, міжнародних змаганнях;
 розподілу матеріальної частини серед членів збірної
команди України;
 висування кандидатури на посаду головного тренера
штатної збірної команди України з вітрильного спорту;
 підготовки
пропозицій
до
календаря
головних
всеукраїнських змагань.
 надання пропозицій щодо міжнародних змагань, в яких
спортсмени ВФУ мають брати участь

4.

Структура та порядок формування Спортивного Комітету
4.1. Спортивний Комітет складається із:

Голова спортивного комітету (з правом голосу);

Головний тренер національної збірної команди
України за посадою (з правом голосу);

6 видатних, авторитетних у вітрильній сфері,
спортсменів
та
тренерів,
котрі
являються
учасниками,
призерами
та
переможцями

1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

ПОЛОЖЕННЯ
Про Спортивний комітет
Вітрильної Федерації України
Загальні положення.
Спортивний комітет (в подальшому Комітет) є постійним
комітетом Вітрильної федерації України, який забезпечує
формування та проведення єдиної політики ВФУ в галузі
спорту вищих досягнень.
Комітет у своїй діяльності керується Статутом ВФУ та цим
положенням.
Мета та завдання Комітету.
Формування єдиної політики розвитку спорту яхтових
перегонів в Україні.
Створення рівних умов для розвитку в Україні всіх класів яхт.
Визначення характеру та створення передумов для
досягнення високих спортивних результатів спортсменами
збірної команди України.
Основними завданнями спортивного комітету є:
розробка нормативних документів щодо відбору
спортсменів та формування національної збірної
команди, системи відбору та представництва ВФУ на
міжнародних змаганнях, розподілу матеріальної частини
серед членів збірної команди, положення про головні
українські змагання;
розробка і запровадження в життя передових методик
тренувального процесу у вітрильному спорті вищих
досягнень;
переклад та аналіз зарубіжних методів формування
вищих досягнень
у спорті
яхтових перегонів
олімпійського спрямування та сприяння їх доступності
для тренерів і спортсменів ВФУ;
організація та проведення семінарів з підвищення
кваліфікації тренерів;
удосконалення
програм
навчально-тренувального
процесу підготовки спортсменів у ДЮСШ та ШВСМ.

3.
3.1.

Статус Комітету.
Комітет є повноважним органом ВФУ з питань:
визначення політики і координації питань розвитку класів
перегонових яхт в Україні (у взаємодії з Асоціаціями
класів);
формування політики щодо організації підготовки і
вдосконалення спортивної майстерності спортсменів
вищих досягнень, як основного, так і кандидатського,
резервного складу національної збірної команди;
розповсюдження інформації про сучасні зарубіжні
методики тренувального процесу у спорті яхтових
перегонів олімпійського спрямування;
розробки і запровадження в життя передових методик і
планування тренувального процесу у вітрильному спорті
вищих досягнень;
встановлення критеріїв відбору спортсменів до
національної збірної команди України;
надання пропозицій до персонального
складу
національних збірних команд України;
встановлення системи відбору членів збірної команди
до участі у Олімпійських Іграх, міжнародних змаганнях;
представництва ВФУ на міжнародних змаганнях і
порядку надання прав спортсменам-членам ВФУ
представляти Україну на міжнародних змаганнях як
представників держави;
розподілу матеріальної частини серед членів збірної
команди;
висування кандидатури на посаду головного тренера
штатної збірної команди України з вітрильного спорту;
підготовки
пропозицій
до
календаря
головних
всеукраїнських змагань, положення про всеукраїнські
змагання.

4.
4.1.

Структура та порядок формування Комітету.
Спортивний комітет складається із представників асоціацій
класів, Головного тренера штатної збірної команди України з
вітрильного спорту та голови Комісії Атлетів ВФУ ( з
дорадчим голосом).
До складу Спортивного комітету входять представники
визнаних ВФУ асоціацій класів, які є базовими для розвитку
дитячо-юнацького спорту і спорту вищих досягнень та
представлені на всеукраїнських змаганнях більш ніж 10

4.2.

Олімпійських Ігор, призерами та переможцями
Чемпіонатів Світу та Європи (з правом голосу);
4.2. З дорадчим голосом в Спортивний Комітет входять:

Один представник від кожного із класів, які є
базовими для розвитку дитячо-юнацького спорту і
спорту вищих досягнень;

Державний Тренер;

Голова Комісії Атлетів ВФУ;

Секретар Спортивного Комітету;
4.3. Призначення та затвердження складу Спортивного
Комітету.
4.3.1. Голова Спортивного Комітету затверджується
Президією ВФУ за поданням Президента ВФУ,
згідно статуту ВФУ.
4.3.2. Головний Тренер національної збірної команди
України затверджується Президією ВФУ за
поданням Спортивного Комітету.
4.3.3. Персональний
склад
Спортивного
Комітету
затверджується Президією ВФУ за поданням
Голови Спортивного Комітету, згідно статуту ВФУ.
4.3.4. Секретар Спортивного Комітету затверджується
Спортивним Комітетом за поданням Голови
Спортивного Комітету.
4.3.5. Представником класу є тренер кращого спортсмена
кожного із класів яхт, за спортивним принципом за
підсумком рейтингу поточного змагального сезону.
4.3.6. Перелік дитячих, юнацьких, олімпійських та
неолімпійських класів яхт, які мають бути
представлені у Спортивному Комітеті на кожний рік
наведено у Додатку 1.
4.4. Термін дії повноважень Спортивного комітету – один рік.
5.

Регламент роботи комітету
5.1. Комітет проводить засідання не менше ніж один раз в
місяць.
5.2. Засідання Комітету вважаються правомочним за умови
участі 2/3 його членів з правом голосу.
5.3. Член Комітету може брати участь у засіданнях комітету
особисто або шляхом використання будь-яких засобів
зв’язку, що дають можливість усім присутнім поставити
запитання та почути відповідь.
5.4. Рішення Комітету з питання, яке обговорювалося,
вважається ухваленими якщо за нього проголосувала
проста більшість членів Комітету, що брали участь у
засіданні.
5.5. Рішення Спортивного комітету оформлюються у формі
протоколу, якій набуває чинності після його підписання
Головою Комітету та секретарем зборів.
5.6. Остаточно рішення Спортивного Комітету набувають
чинності після їх затвердження Президією ВФУ.
5.7. Рішення спортивного комітету повинно бути оприлюднено
на сайті ВФУ як можливо скоріше.

Порядок внесення змін та доповнень до Положення про
комітет
Зміни та доповнення готуються Спортивним Комітетом та
вносяться на розгляд та затвердження Президії ВФУ.
Додаток 1
6.

4.3

4.3

4.3.

4.4.
4.5.
4.6
5.
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
6.
6.1.

екіпажами (яхтами).
* Примітка Перелік асоціацій, які відповідають на
кожний рік вищенаведеним умовам, наведено у
Додатку 1.
Кількісний склад комітету – не менш, ніж з вісім
представників асоціацій та Головний тренер Національної
збірної команди.
Асоціації класів пропонують до складу Комітету дві особи –
представника асоціації і його заступника, але у роботі
Комітету бере участь тільки один з них. Заступник може
брати участь у роботі Комітету у разі відсутності власне
представника. Представники і їх заступники висуваються
асоціаціями на своїх загальних зборах. Повноваження
представників засвідчуються протоколом зборів відповідної
Асоціації.
Головний тренер штатної команди Національної збірної
команди України входить до складу Спортивного комітету за
посадою.
Голова Комісії Атлетів ВФУ бере участь у засіданнях
Комітету з дорадчим голосом.
Голова Комітету обирається на зборах Комітету із складу
його членів та затверджується Президією ВФУ.
Строк повноважень Спортивного комітету – один рік.
Регламент роботи комітету.
Комітет проводить засідання не менше ніж один раз в три
місяці.
Засідання Комітету вважаються правомочним за умови участі
семи його членів, за винятком представника Комісії атлетів.
Член Комітету може брати участь у засіданнях комітету
особисто або шляхом
використання будь-яких засобів
зв’язку, що дають можливість усім присутнім поставити
запитання та почути відповідь.
Рішення Комітету з питання, яке обговорювалося,
вважається ухваленими у разі за нього проголосували шість
членів комітету.
Рішення Спортивного комітету оформлюються у формі
протоколу, якій набуває чинності після його підписання
Головою Комітету та секретарем зборів.
Остаточно рішення Спортивного Комітету набувають
чинності після їх затвердження Президією ВФУ.
Порядок внесення змін та доповнень до Положення про
комітет.
Зміни та доповнення готуються Спортивним Комітетом та
вносяться на розгляд та затвердження Президії ВФУ.

Додаток 1
Відповідно до вимог п.4.2 Положення про спортивний
комітет, право формувати Спортивний комітет на 20152016 рр надано наступним асоціаціям класів:

«Оптиміст»,

«Кадет»,

«LASER4.7»,

«LASER Radial»,

«LASER Standart»,

«470»,

«Фінн»

вітродошки («RS:X» та «Techno 293» разом)

На 2020-2021р.р. у Спортивному Комітеті мають буди представлені
такі класи яхт:
1. Оптиміст
2. Кадет
3. 420
4. 470
5. Laser 4.7
6. Laser Radial
7. Laser
8. Фінн
9. Вітродошки
10. КайтборД
11. Ультра

Додаток 03
До Президії Вітрильної Федерації України
Проект Складу Спортивного Комітету на 2021 рік.
З правом Голосу:

Мадоніч В’ячеслав, Голова Спортивного Комітету;


Вакантна посада, Головний тренер збірної команди

Додаток 04
1. Склад Спортивного комітету ГО ВФУ на 2021 рік
1. Представник асоціації класу "Лазер" Чес Максим Миколайович (м. Київ)
- Заступник представника Кудряшов Валерій Валерійович (м. Маріуполь)
2. Представник асоціації класу "Кадет"
Даценко Тетяна Георгіївна (м. Київ)
Заступник представника
Вакансія
3. Представник асоціації класу "Оптиміст" Кисельова Юлія Валеріївна (м. Київ)

України;
1.
2.
3.
4.
5.

Таран Руслана, 3-х разова призерка Олімпійських Ігор, 3х разова Чемпіонка Чемпіонатів Світу;
Леончук Георгій, срібний призер Олімпійських Ігор,
бронзовий призер Чемпіонату Світу;
Оберемко Максим, учасник 6-ти Олімпійських Ігор,
Чемпіон Світу;
Матвиенко Игор, Олімпійський Чемпіон, Чемпіон Світу;
Трофімов (Карпак) Ігор, Майстер Спорту міжнародного
класу, тренер 7-ої Європейської категорії, тренер 3-х
разового учасника Олімпійських Ігор;

Додаток 05

Заступник представника Балабуха Ольга Сергіївна (м. Київ)
4. Представник класу "Лазер Радіал" Ромашов Роман Володимирович (м. Київ)
Заступник представника Мадоніч Вячеслав Вячеславович (Одеська обл.)
5. Представник класу "Лазер 4,7 Блюммер Олександр Валерійович (м. Одеса)
Заступник представника Каплунов Олексій Сергійович (м. Одеса)
6. Представник класів "RS:X", "Techno293" Нижегородов Олексій Юрійович (м.
Тернопіль)
Заступник представника Менделенко Олександр Олександрович (м. Дніпро)
7. Представник асоціації класу "470" Герасименко Олександр Анатолійович (м.
Дніпро)
Заступник представника
Вакансія
8. Представник асоціації класу "Ultra" Шумілов Сергій Леонідович (м. Миколаїв)
Заступник представника
Яменко Володимир Михайлович (м. Київ )
9. Представник асоціації класу "420"
Вітебський Євген Самуїлович (м. Одеса)
Заступник представника
Санніков Василь В’ячеславович (м. Миколаїв)
10. Головний тренер штатної збірної команди України
вакансія
11. Голова Комісії атлетів ГО ВФУ
Пачес Георгій Денисович (м. Одеса) з дорадчим голосом

Додаток 06
Міністру молоді та спорту України Гутцайт Вадиму Марковичу
Копія:
Голові Фонду Державного майна України
Сенниченку Дмитру Володимировичу
Щодо сприяння
ДП «Чорноморський яхт-клуб» в отриманні
статусу бази олімпійської підготовки
Шановні панове!
Як Вам добре відомо Державне підприємство «Чорноморський
яхт-клуб» є перлиною вітрильницької спадщини України зі 150річною історією та стратегічно-важливою спортивною і соціальною
складовою сучасного українського вітрильного спорту. На
сьогоднішній день виключно на базі Державного підприємства
«Чорноморський яхт-клуб» можлива підготовка національної та
Олімпійської збірних команд України з вітрильного спорту в умовах
відкритого моря.
З квітня по листопад на базі державного підприємства проходять
різноманітні регати (більше 20 регат щорічно), змагання
(включаючи чемпіонати України у різних класах яхт та інші
вітрильницькі заходи не лише національного, а й міжнародного
рівня). Зокрема на базі державного підприємства наявні умови для
забезпечення навчально-тренувального процесу національних
збірних команд з вітрильного спорту.
На базі державного підприємства функціонують дві дитячоюнацькі спортивні школи з вітрильного спорту, в яких займається
більше 150 юнаків та дівчат. Також на постійній основі займаються
вітрильним спортом більше 100 професійних яхтсменів.
Крім того, у 2021 році на базі Державного підприємства
«Чорноморський яхт-клуб» планується проведення чемпіонату
Європи у класі яхт Platu 25, що забезпечить популяризацію
українського вітрильного спорту на міжнародній арені.
Враховуючи наявність значних надбань з розвитку спорту та
виховання спортсменів, 13.12.2020 під час засідання Президії ГО
«Вітрильна федерація України», було розглянуто прохання
Державного підприємства «Чорноморський яхт-клуб» щодо
сприяння у наданні йому статусу бази олімпійської підготовки і
прийнято рішення підтримати таку ініціативу.
У зв’язку із вищезазначеним, враховуючи вагомий внесок
Державного підприємства «Чорноморський яхт-клуб» у розвиток
вітрильного спорту не лише на національному рівні, а й
міжнародному, беручи до уваги наявність у державного
підприємства матеріально-технічної бази для виховання майбутніх
олімпійських чемпіонів та чемпіонів миру, з метою популяризації
здорового способу життя та розвитку спортивної культури
населення, Громадська організація «Вітрильна федерація України»
звертається до Вас та просить в межах компетенції посприяти
Державному підприємству «Чорноморський яхт-клуб» в отриманні
статусу бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської
підготовки.
З повагою
Президент
ГО «Вітрильна федерація України»
Лука

Родіон

Додаток 09
ВІДКРИТИЙ ЛИСТ!
Шановні члени Президії ГО «ВФУ», члени Спортивного комітету ГО
«ВФУ».
27 листопада 2020 року було проведено інтерактивне засідання Президії
ГО «ВФУ» на яке було запрошено представника Спортивного комітету.
Від імені Спортивного комітету в засіданні брала участь секретар
Спортивного комітету – Кисельова Юлія.
Спортивний комітет діє на підставі Положення «Про Спортивний комітет
Вітрильної Федерації України», що затверджене Президією ВФУ
(Протокол № 02-2015
від 03 жовтня 2015 р.) і відповідно до п.4.6
Положення строк повноважень Спортивного комітету – один рік.
Склад Спортивного комітету ГО ВФУ на 2020 рік було затверджено
Президією ГО ВФУ (Протокол № 17-2020 від 18.01.2020).
Спортивний комітет 2020 року дієздатний і діє в законодавчому полі
відповідно до затверджених повноважень.
Відповідно до п. 6 діючого Положення:
«6. Порядок внесення змін та доповнень до Положення про комітет.
6.1. Зміни та доповнення готуються Спортивним Комітетом та вносяться
на розгляд та затвердження Президії ВФУ».
При розгляді першого питання порядку денного Президії 27.11.2020, а
саме:
1. ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАЛЕНДАРЯ ГОЛОВНИХ ЗМАГАНЬ, ЯКІ ГО
"ВФУ" ПРОВОДИТЬ РАЗОМ З МІНМОЛОДЬСПОРТУ.
На мою думку, це питання та проект календаря повинен готувати
виконавчий директор ВФУ, і потім розглядати проект календаря разом з
пропозиціями Спортивного комітету.
Спортивний комітет на свою адресу отримав зауваження, що тільки за 2
години до початку засідання були отриманні пропозиції Спортивного
комітету щодо календаря змагань і тому вони не будуть розглядатися. Але
так ніхто не побачив іншого проекту календаря.
Виникає питання до членів Президії, що заважало кожному члену
Президії протягом місяца (заявки на змагання Єдиного календарного плану
подаються до ВФУ до 31 жовтня) ознайомится з поданними заявками,
проектом календаря та опрацювати його.
Члени Спортивного комітету провели велику роботу, для того щоб
збалансувати подані заявки та скласти пропонуємий календар, беручи до
уваги розширення географії проведення змагань, календар міжнародних
змагань, проведення ЗНО, навчання в школі, складання системи відбору
для участі спортсменів національної збірної в міжнародних змаганнях і
звичайно доцільність та можливість державного фінансування.
Президію не хвилює проведення змагань ні в дітячих, ні юніорских
класах, яким чином організуються та проводяться ці змагання при
відсутності Комітету з проведення змагань, техничного забезпечення,
відсутності суддів.

Ці питання вже декілька років вирішує саме Спортивний комітет.
Президію на жаль 27.11.2020 хвилювало лише проведення чемпіонату
України в класі «Фінн» і тількі у м. Дніпрі, бо спортсмени фінністи не
хочуть їхати на чемпіонат України в олімпійських класах до м. Маріуполя
(єдина подана заявка на цей захід) бо далеко та погані дороги. Вважаю, що
таке особисте лобіювання шкодить розвитку спорту в цілому, не розширює
географію проведення змагань, не мотивує розвиток вітрильництва усіх
регіонів.
При розгляді другого питання порядку денного:
2. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ СПОРТИВНОГО
КОМІТЕТУ.
Президія відхилила ухвалення Протоколу Спортивного комітету № 19, у
зв’язку з тим, що не довіряє УХВАЛАМ, що на засіданні приймалися
«старими» представниками Спортивного комітету, які на думку деяких
членів Президії, не несуть жодної відповідальності за прийняття рішень.
Вважаю, рішення Президії, зневажливим до кожного представника
асоціацій та класів, які були обрані на загальних зборах класів і на
засіданнях Спортивного комітету висловлюють думку класу, а не свою
особисту. Кожна асоціація провела обговорювання по всім питанням, що
зазначені в протоколі Спортивного комітету.
Вважаю, що Президія своїми діями висловила недовіру не тільки
рішенням Спортивного комітету і кожному представнику особисто, не
беручі навіть до уваги, що у запропонованому новому Складі Спортивного
комітету на 2021 рік знаходиться більше 80% членів Спортивного комітету
2020 року.
Вважаю, що така зневага до ухвал, що знаходяться в повноваженнях
Спортивного комітету ГО ВФУ, особисто в присутності Представника
Мінмолодьспорту – заступника Міністра Ніни Лемеш, збільшить недовіру
к рішення ГО ВФУ в подальшому та ускладнить співпрацю.
Вважаю, що внесення змін до Положення «Про Спортивний комітет
Вітрильної федерації України», а саме: затвердження нового складу
Спортивного комітету 2021 року, що є дійсним з 01 грудня 2020 року, без
надання можливості розгляду цього питання в діючому Спортивному
комітеті 2020 року, є порушенням п. 6 Положення та упереджене
ставлення.
Спортивний комітет наразі обговорював та готував ряд питань щодо
внесення змін до діючого Положення, що могли бути подані на розгляд
Президії в законний спосіб.
Щиро дякую усім представникам Спортивного комітету та їх
заступникам за величезну проведену роботу для популяризації та
розвитку вітрильного спорту в Україні.
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