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Додаток 3 до протоколу № 47 – 2021 

засідання РАДИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  
"ВІТРИЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ" 

П О Л О Ж Е Н Н Я  

про Спортивний комітет ГО «Вітрильна Федерація України» 

1. Загальні положення.  

1.1. Спортивний комітет (далі - Комітет) є постійним робочим органом ГО «Вітрильна федерація 

України» (далі – ГО «ВФУ»), що забезпечує формування та проведення єдиної політики ГО 

«ВФУ» в галузі спорту вищих досягнень, кандидатського та резервного спорту. 

1.2. Комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом ГО «ВФУ» та 

цим Положенням.  

2. Мета та завдання Комітету.  

2.1. Формування єдиної політики розвитку вітрильного спорту вищих досягнень в Україні; 

2.2. Створення передумов для досягнення високих спортивних результатів спортсменами збірної 

команди України. 

2.3. Основними завданнями спортивного комітету є:  

- участь у розробці нормативних документів до центрального органу виконавчої влади з питань 

фізичної культури та спорту щодо формування національної збірної команди України; 

- розробляє систему відбору для участі у міжнародних змаганнях; 

- розробляє систему відбору спортсменів до складу олімпійської збірної команди України; 

- розподіляє матеріальну частину, що знаходиться на балансі ГО «ВФУ» та Мінмолодьспорту 

України серед членів національної збірної команди України та спортивних шкіл; 

- спільно з Комітетом з проведення змагань розробляє календарний план змагань, та надає 

пропозиції до регламентів змагань Єдиного календарного плану спортивних заходів України; 

- сприяє впровадженню передових методик тренувального процесу у вітрильному спорті вищих 

досягнень;  

- аналіз методик роботи провідних світових тренерів задля досягнення високих результатів у 

спорті яхтових перегонів олімпійського спрямування та забезпечення його доступності для 

тренерів і спортсменів ГО «ВФУ»; 

- участь в організації та проведенні семінарів з підвищення кваліфікації суддів, спортсменів і 

тренерів;  

- підготовка пропозицій щодо удосконалення навчальних програм для ДЮСШ, СДЮСШОР, 

ШВСМ, закладів спеціальної освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання; 

- підготовка та подання пропозицій до Єдиної спортивної класифікації України. 

3. Статус Комітету.  

3.1. Комітет є повноважним органом ГО «ВФУ» з питань:  
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- визначення політики і координації питань щодо розвитку класів вітрильних яхт в Україні – в 

юніорському та юнацькому спорті, спорті вищих досягнень; 

- формування політики щодо організації, підготовки і вдосконалення спортивної майстерності 

спортсменів  основного, кандидатського і резервного складу національної збірної команди; 

- розповсюдження інформації про новітні методики тренувального процесу в вітрильному спорті 

олімпійського спрямування; 

- надання пропозицій щодо встановлення критеріїв відбору спортсменів до національної збірної 

команди України;  

- надання пропозицій до персонального складу національних збірних команд України;  

- розробки системи відбору членів збірної команди для участі у чемпіонатах світу, Європи, та 

міжнародних змаганнях;  

- розробки системи відбору до олімпійської збірної команди України;  

- розподілу матеріальної частини серед членів національної збірної команди України та 

спортивних шкіл; 

- надання пропозиції Президії ГО «ВФУ» щодо кандидатури на посаду головного тренера штатної 

збірної команди України з вітрильного спорту; 

- підготовки пропозицій до Єдиного календарного плану спортивних заходів України, до 

календарного плану змагань ГО «ВФУ» та регламентів всеукраїнських змагань. 

4. Структура та порядок формування Комітету. 

4.1. До складу Комітету входять:  

 Представники національних асоціацій міжнародних класів та олімпійських дисциплін 
(представники асоціацій класів) 

 Головний тренер штатної команди національної збірної команди з вітрильного спорту 

 Видатні спортсмени та тренери ГО «ВФУ»  (не більше шести осіб) 

 Голова комісії атлетів (з дорадчим голосом) 

 Державний тренер  (з дорадчим голосом) 
 

4.2. Видатними спортсменами та тренерами є;  

 Спортсмени які мають звання ЗМС та багаторазові учасники Олімпійських ігор 

 Тренери - спортсмени яких мають прогресивну динаміку результатів на офіційних 

міжнародних змаганнях. 

4.3. Голова комітету призначається Президією ГО «ВФУ» строком на один рік. Призначення 

Голови комітету відбувається протягом місяця після закінчення останніх всеукраїнських змагань з 

вітрильного спорту року, що минає. Голова очолює роботу комітету, відповідальний за 

організацію і проведення засідань. 

4.4. До складу комітету входять представники визнаних ГО «ВФУ» асоціацій міжнародних класів 

та олімпійських дисциплін, які є базовими для розвитку, юнацького, юніорського та спорту вищих 

досягнень, та представлені на офіційних всеукраїнських змаганнях, не менш ніж десятьма 

екіпажами.  

4.5. Перелік базових класів визначається і затверджується Президією «ВФУ», терміном на один 

рік, одночасно з призначенням Голови комітету. 

4.6. При рівності голосів Голова комітету має вирішальний голос. 
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4.7. В засіданнях комітету беруть участь представники асоціацій класів або їх заступники. 
Заступник має право голосу у разі відсутності, власне, представника асоціації класу. 
Представники і їх заступники висуваються асоціаціями на своїх загальних зборах. Повноваження 
представників засвідчуються протоколом зборів відповідної асоціації. 
 
4.8. Секретар комітету обирається з представників асоціацій класів – членів комітету. Секретар 

бере участь у підготовці засідань комітету, веде документацію комітету, інформує керівних осіб 

ГО «ВФУ» про діяльність комітету. 

4.9. Термін повноважень комітету – один рік з моменту затвердження Президією, але не більше 

місяця, після закінчення останніх всеукраїнських змагань з вітрильного спорту року, що минає.  

 

5. Регламент роботи комітету.  

5.1. Комітет проводить засідання не менше ніж один раз на три місяці. 

5.2. Засідання комітету вважаються правомочними за умови участі 2/3 членів комітету з правом 

голосу. 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. 

5.3. Рішення комітету з питання, яке обговорювалося, вважається ухваленими у разі, коли за 

нього проголосувала проста більшість членів комітету з правом голосу, присутніх на засіданні. 

5.4. Рішення комітету оформлюються у формі протоколу, якій після підписання Головою та 

Секретарем комітету  подається для розгляду та затвердження Президією ВФУ. 

5.5. Остаточно рішення комітету набувають чинності після їх затвердження Президією ГО «ВФУ». 

6. Порядок внесення змін та доповнень до Положення про комітет.  

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення готуються Спортивним комітетом ГО «ВФУ» та 

вносяться на розгляд та затвердження Президії ГО «ВФУ». 

 

 

 


