
ПРОТОКОЛ № 2 

Спортивного комітету Вітрильної федерації України 

 

12 жовтня 2015 р.       м. Київ 
 

Присутні:  
1. Пічугін Сергій   головний тренер штатної збірної команди України  

2. Кисельова Юлія   представник Української асоціації класу «Оптиміст» 

3.      представник Української асоціації класу «Кадет» 

4. Чес Максим   представник класу «Лейзер» 

5. Гавриш Тарас   представник класу «Фінн» 

6. Кисельов Володимир   представник класу «470» 

7. Нижегородов Олексій  представник вітродошки (RS:X, Bic Techno293) - на зв’язку 

телефоном 

8. Ромашов Роман  заступник представника класу «Лейзер Радіал» - на зв’язку 

телефоном  

 

У роботі Спортивного комітету беруть участь 8 членів комітету. Умови Положення щодо 

наявності кворуму дотримано. Засідання Спортивного комітету є дієздатним. Запропонувала 

розпочати роботу. Після обговорювання ухвалено наступний Порядок Денний. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1.Обговорювання та затвердження вимог щодо комплектування  збірної команди України  

для участі у XXXI Олімпійських  Іграх.  

2.  Затвердження системи відбору для участі у кваліфікаційній  регаті  2016 року на 

участь у XXXI Олімпійських  Іграх  у  м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія). 

3. Затвердження складу офіційних делегацій національної збірної команди України  з 

вітрильного спорту для участі у навчально-тренувальних зборах (за кордоном) та міжнародних 

змаганнях у листопаді-грудні 2015 року. 

4. Різне 

 

 

СЛУХАЛИ:  питання перше порядку денного 

Обговорювання та затвердження вимог щодо комплектування  збірної команди України  

для участі у XXXI Олімпійських  Іграх. 

Доповідач:  Кисельова Ю.В.  

Доповідач поінформував усіх присутніх про пропозиції, які надійшли з цього питання 

від представників класів. Пропозиції усіх класів були об’єднані у один документ (додаток 1). 

У зв’язку з тим, що після кваліфікаційної регати 2016 року  (м. Пальма де Майорка, Іспанія) 

до початку ХХХІ Олімпійських ігор залишиться 4 місяці, то не має сенсу проводити 

додаткові відбори. 

За  пропозицію голосували: ОДНОГОЛОСНО 

 

Ухвалили: 
Затвердити вимоги щодо комплектування  збірної команди України  для участі у XXXI 

Олімпійських  Іграх (додаток 1) 

 

СЛУХАЛИ:  питання друге порядку денного 

Затвердження системи відбору для участі у кваліфікаційній  регаті  2016 року на участь 

у XXXI Олімпійських  Іграх  у  м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія). 

Доповідач: Кисельова Ю.В. 

Доповідач поінформував усіх присутніх про пропозиції, які надійшли з цього питання від 

представників класів. Пропозиції усіх класів були об’єднані у один документ (додаток 2). 

Кількість учасників у класах «470» (жін., чол.), «Фінн», «RS:X» - по 1 спортсмену (екіпажу), у 

класах «Лазер», «Лазер Радіал» - по 2 спортсмена. Про таку кількість спортсменів було 



сказано головним тренером штатної команди України Пічугіним С.В. на загальних зборах 

тренерів 02.10.2015 року відповідно до запланованого бюджетного фінансування на 2016 рік.  

Усі присутні взяли участь у обговорюванні. Були висунуті пропозиції щодо необхідності 

збільшення кількості спортсменів у цій регаті у кожному класі яхт, а саме на 1 спортсмена 

(екіпаж). Але наразі не має рішень асоціацій класів щодо критеріїв відбору для цих 

спортсменів (екіпажів), тому запропоновано ухвалити  п. 1 Системи відбору для участі у 

кваліфікаційній  регаті  2016 року на участь у XXXI Олімпійських  Іграх  у  м. Ріо-де-

Жанейро (Бразилія), а п. 2 – винести на розгляд наступного засідання Спортивного комітету. 

 

За  пропозицію голосували: ОДНОГОЛОСНО 

Ухвали: 
 1. Затвердити Систему відбору для участі у кваліфікаційній  регаті  2016 року на участь у 

XXXI Олімпійських  Іграх  у  м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) у такій редакції: 

 До складу офіційної делегації національної збірної команди України з вітрильного спорту 

для участі у кваліфікаційній ліцензійній регаті   - «Призи Принцеси Софії» у м. Пальма де 

Майорка (Іспанія) включаються за спортивним принципом спортсмени  - члени 

національної збірної команди України з вітрильного спорту, які показали кращі 

результати на наступних змаганнях: 

Номер 

програми 

Відбірні змагання Кількісний 

склад 

 

«Фінн» Чемпіонат України в олімпійських 

номерах програми                                

(29.09-04.10.2015, м. Київ) 

1 спортсмен  

«470» (чол.) Чемпіонат України в олімпійських 

номерах програми                               

(29.09-04.10.2015, м. Київ) 

1 екіпаж  

«470» 

(жін.) 

Чемпіонат України в олімпійських 

номерах програми                                 

(29.09-04.10.2015, м. Київ) 

1 екіпаж  

«RS:X» 

(чол.) 

Чемпіонат України в олімпійських 

номерах програми                               

(29.09-04.10.2015, м. Київ) 

1 спортсмен  

«Laser» 1. Чемпіонат України в олімпійських 

номерах програми                                     

(29.09-04.10.2015, м. Київ); 

2. Чемпіонат Європи  

(26.02-04.03.2016, Іспанія) 

 

2  

спортсмена 

1. Чемпіон України  

2015 р. 

2.  Спортсмен, який 

показав кращий 

результат на 

чемпіонаті Європи 

2016 року 

«Laser R» Чемпіонат України в олімпійських 

номерах програми                                  

(29.09-04.10.2015, м. Київ) 

2 спортсменки  

 

2. Винести на наступне засідання Спортивного комітету питання щодо збільшення 

кількісного складу офіційної делегації національної збірної команди на участь у 

ліцензійній регаті 2016 року «Призи Принцеси Софії» (Іспанія) у класах «RS:X» (чол.) 

«Laser», «Фінн», «470» (чол., жін.) на 1 спортсмена (екіпаж) за спортивним принципом 

(критерії відбору повинні бути надані додатково - за рішенням асоціацій класів). 

 

СЛУХАЛИ:  питання третє порядку денного 

Затвердження складу офіційних делегацій національної збірної команди України  з 

вітрильного спорту для участі у навчально-тренувальних зборах (за кордоном) та 

міжнародних змаганнях у листопаді-грудні 2015 року. 

Доповідач: Кисельова Ю.В. 

 

 



Доповідач поінформував усіх присутніх про пропозиції (плани підготовки), які надійшли 

від представників класів, спортсменів, які відповідно до системи відбору на участь у 

кваліфікаційній регаті 2016 року отримали право на участь у зимовій підготовці та 

підготовчих міжнародних змаганнях. 

          Пропозиції усіх класів були об’єднані у один документ (додаток 3).  

За  пропозицію голосували: ОДНОГОЛОСНО 

 

    Були висунута пропозиція, що при можливості отримання додаткового 

фінансування Мінмолодьспортом на  цей період (листопад, грудень 2015 року) доцільно 

збільшити кількість спортсменів у підготовці у кожному класі яхт, а саме на 1 спортсмена 

(екіпаж).  Ухвала по цьому питанню  не приймалась, у зв’язку з тим що поки не має 

рішень асоціацій класів щодо критеріїв відбору для цих спортсменів (екіпажів), тому 

запропоновано винести це питання на розгляд наступного засідання Спортивного комітету 

та звернутися за інформацією щодо можливості додаткового фінансування.  

За  пропозицію голосували: ОДНОГОЛОСНО 

 
 

СЛУХАЛИ:  питання четверте порядку денного 

Різне 

1. Доповідач: Кисельова Ю.В. 

Розглянуто лист тренера Гусенка В.Г. Президенту Вітрильної федерації України Луці Р.М. 

стосовно отримання запрошення від ISAF спортсменом України в класі «Фінн» Гусенком 

Андрієм на участь у фіналі Кубка світу в листопаді в м. Абу-Дабі (ОАЄ). В обговорюванні 

взяли участь усі присутні. У зв’язку з тим, що термін підтвердження запрошення вже 

закінчився розгляд цього питання не є актуальним. 

 Була висунута наступна пропозиція - надіслати  таку відповідь Гусенку В.Г. електронною 

поштою.  

За  пропозицію голосували: ОДНОГОЛОСНО 

 

2. Виступали: Гавриш Т.М., Пічугін С.В., Чес М.М., Кисельов В.А. 

2.1.Запропонували надсилати порядок денний  засідання Спортивного комітету усім 

членам комітету за 3-4 дні до початку, електронною поштою. 

2.2. Запропонували надіслати до 20 жовтня 2015 року пропозиції щодо формування 

порядку денного наступного засідання Спортивного комітету на електронну пошту 

Голови комітету. 

2.3. Підготувати представникам класів на наступне засідання календар проведення 

міжнародних змагань у своїх класах. 

2.4. Провести наступне засідання Спортивного комітету ВФУ  на початку листопада 2015 

року у м. Києві. 

2.5. Запросити  на наступне засідання Спортивного комітету ВФУ Президента ВФУ – 

Луку Р.М. 

 

 

За  пропозиції голосували: ОДНОГОЛОСНО 

 

 

 

 

Голова       Кисельова Ю.В. 

 

Cекретар      Гавриш Т. М. 

 

 

 

 

 

 



  
 


