ЗВІТ ПРО РОБОТУ КОМІТЕТУ ВФУ ПО ПРОВЕДЕННЮ ЗМАГАНЬ 2016 РОКУ
Відповідно до календаря головних змагань Вітрильної федерації України на 2016 рік було заплановано
проведення 10-ти всеукраїнських регат.
Ці регати було проведено у 4 регіонах країни, а саме:
смт. Сергіївка, Одеської області,
яхт-клуб «Баргузін»

2 регати для юнаків та дівчат;

м. Білгород-Дністровський,
Одеської області

Чемпіонат України для юнаків та дівчат

Загалом 3 регати
Світловодський район, яхт-клуб
―Кристал

Регата ―Вітрила надій ‖ для юнаків та дівчат
Чемпіонат України серед крейсерсько-перегоновий яхт ORC

Загалом 2 регати.
м. Миколаїв

Чемпіонат України в неолімпійських номерах програми

Загалом 1 регата.
м. Вишгород, Київська обл.,
яхт-клуб КПДЮ

Олімпійський тиждень
Кубок України
Чемпіонат України серед юніорів
Чемпіонат України в олімпійських номерах програми

Загалом 4 регати.
№

Назва регати

Кількість
яхт

Кількість
учасників

К-сть номерів
програми

1

Шаболатський тиждень (юн.,дів.)

139

152

11

2

Олімпійський тиждень (ол.класи)

43

55

7

3

Вітрила надій (юн.,дів.)

61

70

7

4

Ч-т України ORC

18

5

Кубок України (ол. класи)

64

81

7

6

Ч-т України серед юніорів

34

47

6

7

Ч-т України серед юнаків і дівчат

126

148

13

8

Ч-т України в неолімпійських номерах
програми

38

48

7

9

Ч-т України в олімпійських номерах програми

72

86

7

82

90

5

10 Сергіївська осінь (юн.,дів.)

4 залікові групи

Відповідно до статистики ми бачимо, що найбільша кількість учасників була на юнацьких змаганнях і
кількість цих змагань переважатиме у календарі. Але ж і на змаганнях серед дорослих кількість учасників та
номерів програми така, що потребує великої відповідальності щодо проведення змагань.
Безпека та високий рівень вищезазначених заходів потребує відповідного технічного забезпечення
проведення регат.
І це є відповідальність Вітрильної федерації України. До речі в середньому для проведення
всеукраїнської регати безпосередньо на воді необхідно залучити min 7/8 суден забезпечення (1-ГПК, 1-фінішне
судно, 2/3 судна установника дистанції, 2/3 судна протестового комітету і як min 1 судно рятувальників).

Виконавчим органом щодо проведення всеукраїнських регат в ВФУ є Комітет по проведенню змагань
(Комітет). Саме на цей Комітет разом з робітниками Мінмолодьспорту України покладена відповідальність за
організацію та проведення головних змагань з вітрильного спорту в Україні.
Є відповідний розподіл обов`язків між Мінмолодьспортом та ВФУ, а саме Мінмолодьспорт підписує
наказ щодо проведення регати та виділяє кошти на цей захід, які покривають витрати на суддів та паливо. У
2016 році Мінмолодьспортом інших статей на проведення регат всеукраїнського календаря не було
заплановано.
Тому всі інші витрати, по організації та проведенню змагань мала нести ВФУ.
На балансі ВФУ є необхідна кількість гумових знаків дистанції, рацій, якірних кінців.
Але цього не достатньо для того, щоб провести регату. Необхідно мати суддівські судна забезпечення для
проведення регати. На жаль у ВФУ немає жодного судна, яке могло би використовуватися як суддівське. Тому
при проведенні майже всіх головних змагань 2016 року використовувалися приватні судна людей не байдужих
щодо розвитку вітрильного спорту в Україні.
Перелік яхтсменів, які надавали безоплатну допомогу для проведення змагань, надаючи необхідні
плавзасоби – яхти та катери для проведення всеукраїнських регат :
Сергій Поліщук
Олександр Пшеголінський
Олег Андреічев
Юрій Даценко
Софія Ларичева
Денис Хащина
Володимир Яменко
Сергій Зайцев
Олександр Гудима

Олег Яменко
Володимир Кисельов
Олександр Тугарев
Олексій Нижегородов
Євген Рудоміно
Олександр Черевко
В`ячеслав Мадоніч
Денис Сайдуков
Іван Юхименко

ВЕЛИКА ПОДЯКА ВСІМ!!!
Але надалі така формула проведення головних змагань всеукраїнського календаря не можлива. Справа
в тому, що min 2 регати які проводилися у м. Вишгороді, а саме Кубок України в олімпійських класах та
чемпіонат України серед юніорів майже не було зірвано за відсутності достатньої кількості суддівських катерів
та катерів, що мають забезпечувати безпеку перегонів. На регатах серед юнаків та дівчат велике навантаження
щодо безпеки та установки дистанції несуть тренери. А ці регати проводяться навесні та восени, коли
прохолодно і дують сильні вітри.
До того ж у практиці 2016 року деякі судна, які надавали яхтсмени для проведення змагань мали
пошкодження та поломки. І не завжди організатори змагань мали можливість відшкодувати витрати на ремонт.
Все це дуже не приємно.
Тому, на мій погляд, необхідно змінити формулу проведення всеукраїнських регат у цьому сенсі. У разі
ВФУ не має можливості придбати необхідну кількість суден для проведення регат їх треба орендувати за
кошти. По перше — простіше домовлятися з власниками про необхідну кількості одиниць. По друге - є
можливість вибирати і мати гарантії щодо використання.
Щодо проведення змагань календаря ВФУ на 2016 рік.
Оргкомітет змагань, джерелом фінансування яких були стартові внески та платна оренда суден,
передбачав у своєму кошторисі витрати на безпеку та необхідну кількість технічних засобів для проведення
регат.
Семинари 2016 року
З 16 по 19 червня у м. Вишгород, в яхт-клубі КПДЮ, паралельно з проведенням регати Kiev Sailing Week
було проведено семінар для керівників перегонів. Приймало участь приблизно 40 осіб. Лекторами було
доведено багато корисної інформації щодо проведення змагань за різними аспектами. Але після семінару
впродовж 2016 року не з’явилося жодного нового прізвища людини, яка б бажала почати вчитися мистецтву
проведення змагань у якості голови перегонового комітету.

СУДДІВСТВО
№ ВСЕУКРАЇНСЬКІ
ЗМАГАННЯ

Голова
Перегонового
комітету

Голова
Протестового
комітету

Голова Бюро
регати

Головний
Вимірювач

1

Шаболатський
Тиждень

Михайло Райхерт
НК

Віктор Майоров
НК

Павло Романенко
1К

Сергій Котов
1К

2

Олімпійський
Тиждень

Михайло Райхерт
НК

Сергій Щербаков
НК

Олександр Зайцев
НК

Сергій Шумілов
НК

3

Вітрила надій

Сергій Шумілов
НК

Юрій Ульянов НК

Олександр Зайцев
НК

Сергій Шумілов
НК

4

Чемпіонат України
ORC

Василь Кірієнко 1К Сергій Щербаков
НК

Генадій Старіков
1К

Генадій Старіков
2К

5

Кубок України

Михайло Райхерт
НК

Ольга Балабуха 1К Олександр Зайцев
НК

Сергій Шумілов
НК

6

Чемпіонат України
юніори

Олег Львов
НК

Сергій Щербаков
НК

Олександр Зайцев
НК

Сергій Шумілов
НК

7

Чемпіонат України
(юн.,дів)

Михайло Райхерт
НК

Віктор Майоров
НК

Павло Романенко
1К

Сергій Котов
1К

8

Чемпіонат України не Леонид
ол.ном.пр
НК

9

Чемпіонат України в
ол.ном.прог.

10 Сергіївська осінь

Статистика:
Михайло Райхерт
Василь Кірієнко
Олег Львов
Леонид Шумілов
Сергій Щербаков
Віктор Майоров
Юрій Ульянов
Балабуха Ольга
Олександр Зайцев
Павло Романенко
Генадій Старіков
Сергій Шумілов
Сергій Котов
Генадій Старіков

-

Шумілов Сергій Шумілов
НК

Михайло Райхерт
НК

Сергій Щербаков
НК

Михайло Райхерт
НК

Віктор
НК

6 регат
1 регата
1 регата
1 регата
4 регати
3 регати
1 регата
1 регата
5 регат
3 регати
1 регата
7 регат
2 регати
1 регата

60+
60+
45+
60+
60+
60+
80+
30+
65+
55+
55+
45+
60+
55+

-

Сергій Шумілов
НК
Олександр Зайцев
НК

Майоров Павло Романенко
1К

Сергій Шумілов
НК
Сергій Шумілов
НК

голова перегонового комітету
голова перегонового комітету
голова перегонового комітету
голова перегонового комітету
голова протестового комітету
голова протестового комітету
голова протестового комітету
голова протестового комітету
голова Бюро регати
голова Бюро регати
голова Бюро регати
голова вимірювального комітету
голова вимірювального комітету
голова вимірювального комітету

Середній вік суддів, які брали відповідальність та безоплатно судити всеукраїнські регати 2016 року складає
приблизно 58 + років. Але є велика вірогідність, що кількість цих суддів у наступному 2017 році за різних
причин може знизитися. Причини - велика відповідальність при проведення змагань, постійне волонтерство,
при великій відповідальності, відсутність технічного забезпечення відсутність мотивації збоку ВФУ цим
займатися.
Що необхідно для залучення молодих суддів?
По перше бажання цим займатися……… Це найголовніше, а далі все буде.
Сергій Щербаков

