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Затверджено Президією ВФУ 
(Протокол № 04-2015 від 21 листопада 2015 р.) 

Протокол № 3 

Засідання Спортивного комітету ВФУ 
05.11.2015  

м. Київ 
 

На засіданні присутні члени Спортивного комітету: 

1. Кисельова Ю. В. - представник класу Оптиміст - Голова Спортивного комітету 

2. Кисельова Ю. В.- представник класу  Кадет,  

3 Пічугін С. В. - головний тренер 

4. Кисельов В. А. - представник класу 470 

5. Гавриш Т. М. - представник класу Finn 

6. Чес М. М. - представник класу Laser 

7. Гафенко А. П. - представник класу Laser Radial 

8. Нижегородов О.Ю. - представник класу RS:X (в телефонному режимі) 

Кворум витримано, в засіданні беруть участь 8 осіб 
 

Також в засідання беруть участь: 

1. Даценко Ю. Г. - м. Київ 

2. Яменко В. М. – м. Київ 

3. Давидченко М. В. -  м. Київ 

4. Щербаков С. Б. – старший тренер збірної команди України 

5. Чорний С. А. - державний тренер з вітрильного спорту 

6. Лука Р. М. - Президент ВФУ (був присутнім з 13:00 до 14:00) 

 

Порядок денний: 

1. Обговорювання та затвердження вимог щодо комплектування збірної команди 

України для участі у ХХХІ Олімпійських Іграх. 

2. Затвердження системи відбору для участі у чемпіонатах світу, Європи 2016 року. 

3. Затвердження складу національної збірної команди України з вітрильного спорту 

на 2016 рік. 

4. Розподіл матеріальної частини, яка знаходиться на балансі Мінмолодьспорту. 

5. Різне: 

5.1. Доповідач  Кисельова Ю. В.  

Ухвала рішення Української асоціації "Кадет" від  29.10.2015. 

5.2. Доповідач  Кисельова Ю. В.  

Ухвала рішення Української асоціації "Оптиміст" від  29.10.2015. 

5.3. Доповідач Кисельов В. А.  

Система заліку на всеукраїнських змаганнях у класі "470". 

5.4. Доповідач Чес М. М.  

Ухвала рішення прийнятого на зборах асоціації класу "Лазер 4,7" від 29.10.2015. 

5.5. Доповідач  Кисельова Ю. В.  

Ухвала рішення Української асоціації "Кадет" від  29.10.2015. 

5.6. Доповідач  Кисельов В. А. 

Строки  проведення всеукраїнських змагань в олімпійських класах. 

5.7. Доповідач  Кисельов В. А. 
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Внесення до календарю  Мінмолодьспорту на 2016 рік весняної та осінньої  серій  

НТЗ. 

5.8. Доповідач Гавриш Т. М. 

Щодо створення робочої групи по контролю виконання зобов’язань спортсменами 

збірної команди та їх тренерами. 

5.9. Доповідач  Щербаков С. Б. 

Розподіл бюджетних коштів серед членів збірної команди України листопад-грудень  

2015 року.  
 

Голосування про порядок денний 

Голосували : одноголосно. 
 

1. Питання перше порядку денного. 

Обговорювання та затвердження вимог щодо комплектування збірної команди 

України для участі у ХХХІ Олімпійських Іграх. 
 

I ВАРІАНТ (який вже обговорювався на Спортивному комітеті) 

1.1. Право на включення до складу Олімпійської команди України  2016 року 

отримують спортсмени національної збірної команди України з вітрильного спорту, 

які посіли місця на змаганнях, що визначено міжнародною федерацією, що дають 

право країні отримати у відповідних номерах програми ліцензію на участь у 

вітрильній регаті XXХІ Олімпійських Ігор. 

1.2. У випадку, якщо тільки один український спортсмен (екіпаж) у своєму 

номері програми виконав вимоги п.1.1 подальших відборів не проводиться і до 

складу Олімпійської команди України включається цей спортсмен (екіпаж). 

1.3 Якщо, кількість спортсменів (екіпажів), які виконали вимоги п.1.1. є більшою 

за один, подальший відбір серед цих спортсменів (екіпажів) не проводиться і до 

складу Олімпійської команди України включається  спортсмен (екіпаж), який зайняв 

краще місце на змаганні, де була завойована ліцензія. 
 

ІІ ВАРІАНТ 

1.1. Право на включення до складу Олімпійської команди України 2016 року 

отримують спортсмени національної збірної команди України з вітрильного 

спорту, які брали участь у змаганнях, що визначено міжнародною федерацією, що 

дають право країні отримати у відповідних номерах програми ліцензію на участь у 

вітрильній регаті XXХІ Олімпійських Ігор і країна отримала ліцензію на цих 

змаганнях. 

1.2. У випадку, якщо тільки один український спортсмен (екіпаж) у своєму 

номері програми виконав вимоги п.1.1 подальших відборів не проводиться і до 

складу Олімпійської команди України включається цей спортсмен (екіпаж). 

1.3 Якщо, кількість спортсменів (екіпажів), які виконали вимоги п.1.1. є більшою 

за один, подальший відбір серед цих спортсменів (екіпажів) буде проведено на 

змаганнях в травні 2016 року в Україні і до складу Олімпійської команди України 

включається спортсмен (екіпаж), який одержав перемогу на цих відбірних 

змаганнях. 

Відбірні змагання будуть складатися із 9 перегонових днів по 3 перегони на день, 

залік - за лінійною системою ПВП (2 гірших результати - вилучаються), із 

незалежним міжнародним суддівством. 
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1.4. Якщо, спортсмен (екіпаж) зайняв 1-10 місце на змаганнях, що визначено 

міжнародною федерацією, що дають право країні отримати у відповідних номерах 

програми ліцензію на участь у вітрильній регаті XXХІ Олімпійських Ігор і країна 

отримала ліцензію на цих змаганнях, право на включення до складу Олімпійської 

команди України 2016 року отримує цей спортсмен (екіпаж) незалежно від кількості 

учасників від України у цих змаганнях. 
 

 ІІІ ВАРІАНТ  

1.1. Право на включення до складу Олімпійської команди України 2016 року 

отримують спортсмени національної збірної команди України з вітрильного спорту, 

які брали участь у змаганнях, що визначено міжнародною федерацією, що дають 

право країні отримати у відповідних номерах програми ліцензію на участь у 

вітрильній регаті XXХІ Олімпійських Ігор і країна отримала ліцензію на цих 

змаганнях. 

1.2. У випадку, якщо тільки один український спортсмен (екіпаж) у своєму 

номері програми виконав вимоги п.1.1 подальших відборів не проводиться і до 

складу Олімпійської команди України включається цей спортсмен (екіпаж). 

1.3 Якщо, два спортсмени (екіпажі), виконали вимоги п.1.1., подальший відбір 

серед цих спортсменів (екіпажів) буде проведено на міжнародних змаганнях в 

травні 2016 року і до складу Олімпійської команди України включається спортсмен 

(екіпаж), який показав кращий результат на цих відбірних змаганнях. 

1.4  Якщо, кількість спортсменів (екіпажів), які виконали вимоги п.1.1. є 

більшою за два, подальший відбір серед цих спортсменів (екіпажів) буде проведено 

на змаганнях в травні 2016 року в Україні і до складу Олімпійської команди України 

включається спортсмен (екіпаж), який показав кращий результат на цих відбірних 

змаганнях. 

Відбірні змагання будуть складатися із 9 перегонових днів по 3 перегони на 

день, залік - за лінійною системою ПВП (2 гірших результати - вилучаються), із 

незалежним міжнародним суддівством. 

1.5. Якщо, спортсмен (екіпаж) зайняв 1-10 місце на змаганнях, що визначено 

міжнародною федерацією, що дають право країні отримати у відповідних номерах 

програми ліцензію на участь у вітрильній регаті XXХІ Олімпійських Ігор і країна 

отримала ліцензію на цих змаганнях, право на включення до складу Олімпійської 

команди України 2016 року отримує цей спортсмен (екіпаж) незалежно від кількості 

учасників від України у цих змаганнях. 

Голосування: 

За І варіант – 7 голосів 

За ІІ варіант – 1 голос (Пічугін С. В.)  

За ІІІ варіант – 0 

Рішення – затвердити І варіант. 
 

2. Питання друге порядку денного 

Затвердження системи відбору для участі у чемпіонатах світу, Європи 2016 

року. 

Доповідач Кисельова Ю.В. 

Система відбору на ліцензійні змагання була затверджена на засіданні Спортивного 

комітету від 12.10.2015  (Додаток №1)  
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2.1. Пункт І. 

Внесено додатково - участь екіпажу Швець Б./Мацуєв П. у ліцензійній 

кваліфікаційній регаті - "Призи Принцеси Софіі" (м. Пальма де Майорка, Іспанія). 

Голосування:  

За – 6 (Кисельова Ю. В. (2 голоси), Кисельов В. А., Чес М. М., Гафенко А. П., 

Нижегородов О. Ю)  

Проти - 0 

Утримались - 2 (Пічугін С. В., Гавриш Т. М.) 

Рішення прийнято. 
 

2.1. Пункт ІІ. 

Голосування:  

За – 7 (Кисельова Ю.В. (2 голоси), Кисельов В. А., Чес М. М., Гафенко А. П., 

Гавриш Т. М., Нижегородов О. Ю.) 

Проти – 0  

Утримався – 1 (Пічугін С. В.) 

Рішення прийнято. 
 

2.3. Пункт ІІІ (окрім класу Лазер Радіал (юнаки, юніори)) 

Голосування: 

За - одноголосно. 

Рішення прийнято. 

Систему відбору до міжнародних змагань в класі «Лазер Радіал» (юнаки, юніори) 

буде надано асоціацією після затвердження на Президії ВФУ пропозиції, щодо  

включення цих номерів програми до програми всеукраїнських змагань . 
 

3. Питання третє порядку денного 

Затвердження складу національної збірної команди України з вітрильного 

спорту на 2016 рік. 

Доповідач – Кисельова Ю.В. 

3.1. Обговорення резервного (юнацького) складу національної збірної команди 

України. Запропонований склад національної збірної команди (резерв) було 

затверджено на загальних зборах асоціації «Оптиміст», «Кадет», «Лейзер 4,7»  

29.10.2015 року. 

Пропозицію винесено на голосування Додаток №2. 

Голосування: 

За – 7  (Кисельова Ю. В. (2 голоси), Кисельов В. А., Чес М. М., Гафенко А. П., 

Нижегородов О. Ю., Гавриш Т. М.) 

Проти – 0  

Утримались – 1 (Пічугін С. В.) 

Рішення прийнято. 
 

3.2. Обговорення кандидатського складу національної збірної команди України.  

Додаток №3.  

До запропонованого складу додати Калініну Єлизавету - шкотова класу «470» 

(пропозиція Даценко Ю. Г.). 

Запропонований склад національної збірної команди України (кандидати) з 

урахуванням пропозиції Даценко Ю.Г. винесено на голосування. 
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Голосування: 

За - одноголосно 

Рішення прийнято. 
 

3.3. Обговорення основного складу національної збірної команди України  

(28 спортсменів). Додаток № 4. 

Запропонований склад національної збірної команди України (основний склад) 

винесено на голосування. 

Голосування: 

За - одноголосно. 

Рішення прийнято. 
 

3.4. Обговорення штатного складу національної збірної команди України. 

Доповідач: Гавриш Т. М. 

Наразі є 17 ставок Мінмолодьспорту для спортсменів-інструкторів з вітрильного 

спорту. 

Пропозиція розподілити 16 ставок - по 2 ставки на кожен номер програми 

олімпійських класів, спортсменів яких включено до основного складу національної 

збірної команди України на 2016 рік. За умови, що одна ставка надається Чемпіонам 

України 2015 року, а друга розподіляється асоціаціями на свій розсуд між 

призерами чемпіонату України 2015 року в кожному номері програми.  

Головному тренеру Пічугіну С. В. надається 1 ставка, яку він має надати 

(розподілити) на свій розсуд  між будь-яким членом (ами) основного складу 

національної збірної команди України. 

Дана  пропозиція висунута на голосування.  

Голосування за пропозицію Гавриша Т.М.: 

За – 7 (Кисельова Ю. В. (2 голоси), Кисельов В. А., Чес М. М.,  Гафенко А. П., 

Нижегородов О. Ю., Гавриш Т. М.) 

Проти – 0  

Утримались – 1 (Пічугін С. В.) 

Рішення прийнято. 
 

3.5. Доповідач: Гавриш Т. М. 

Запропонував підписувати контракт зі всіма членами штатної збірної  команди 

України строком на один рік. Окрім тих ситуацій, коли асоціація класу вважає, що 

доцільно підписати контракт строком на півроку. 

Головний тренер має право розірвати контракт зі спортсменом (при порушені 

затверджених пунктів контракту), але тільки якщо це питання узгоджено зі 

спортивним комітетом. Після обговорювання, в якому взяли участь усі присутні, 

дана   пропозиція  висунута на голосування.  

За дану пропозицію голосували: 

За - 7  (Кисельова Ю. В. (2 голоси), Кисельов В. А., Чес М. М., Гафенко А. П., 

Нижегородов О. Ю., Гавриш Т. М.) 

Проти – 1 (Пічугін С. В.) 

Утримались - 0 

Рішення прийнято. 
 

3.6. Доповідач  Кисельов В. А. 
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Всього на клас «470»  розподілено 8 ставок.  

4 (чотири) ставки надані чемпіонам України (чоловіки, жінки). 

Запропонував ще 4 (чотири) ставки розподілити між 4 екіпажами (8 спортсменів) по 

0,5 ставки кожному, а саме: 

1. Ворова Валерія/Красько Анастасія,  

2. Долгов Кирило/Ларіонов Назар, 

3. Зінченко Олексій/Головін Ігор,  

4. Швець Борис/Мацуєв Павло. 
 

Голосування за пропозицію Кисельова В.А.: 

За – 6 (Кисельова Ю. В. (2 голоси), Кисельов В. А., Чес М. М., Гафенко А. П., 

Нижегородов О. Ю.) 

Проти – 2 (Гавриш Т. М., Пічугін С. В.) 

Утримались – 0  

Рішення прийнято 
 

4. Питання четверте порядку денного 

Розподіл матеріальної частини, яка знаходиться на балансі Мінмолодьспорту. 

На даний час на балансі Мінмолодьспорту знаходиться 8 яхт, які є в належному 

стані та представляють інтерес для спортсменів штатної команди України. 

- 3 яхти класу Фінн, асоціація класу Фінн розподілила  наступним чином: 

 Гавриш Тарас, Гусенко Олександр, Менінков Олександр. 

Чемпіон України 2015 року – Гусенко Андрій має власну яхту та не претендує на 

матеріальну частину Мінмолодьспорту. 

- 1 дошка класу RS:X закріплена за Тугаревим Олександром – чемпіоном України 

2015 року; 

- 1 яхта класу Лазер закріплена за Кудряшевим Валерієм – чемпіоном України 2015 

року; 

- 3 яхти класу 470, асоціація класу 470 розподілила таким чином: 

1 яхта Маккай - закріплюється за екіпажем Почтовик Сергій/Северянов Ігор – 

чемпіони України 2015 року; 

1 яхта  №32426 - закріплюється за екіпажем Долгов Кирило/Ларіонов Назар – срібні 

призери чемпіонату України 2015 року; 

1 яхта Маккай - залишається у екіпажа Кисельова Анна/Кошова Ангеліна – 

чемпіони України 2015 року. 

Голосування - одноголосно. 

Рішення прийнято. 
 

5. Питання п’яте порядку денного 

Різне 

5.1. Виступала Кисельова Ю. В. 

Ухвала рішення Української асоціації "Кадет" від  29.10.2015. 

«На всеукраїнських змаганнях серед юнаків та дівчат спортсмени у класі "Кадет" 

допускаються у наступних номерах програми: юнаки,  дівчата. 

Юнаки, дівчата стартують спільно, залік проводиться окремо за підсумковими 

результатами змагань. Нагородження проводиться у кожному номері програми 

(юнаки, дівчата)». 

Голосування: 
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За -  6 (Кисельова Ю. В. (2 голоси), Кисельов В. А., Чес М. М., Гафенко А. П., 

Нижегородов О. Ю.) 

Проти -  2 (Гавриш Т. М., Пічугін С. В.) 

Утримались – 0  

Рішення прийнято. 
 

5.2. Виступала Кисельова Ю. В.  

Ухвала рішення Української асоціації "Оптиміст" від  29.10.2015: 

«На всеукраїнських змаганнях серед юнаків та дівчат спортсмени у класі "Оптиміст" 

допускаються у наступних номерах програми: 

- юнаки 

- дівчата 

- молодша група - відкрита (спортсмени віком до 11 років включно). 

Юнаки, дівчата, молодша група (відкрита) стартують спільно, залік проводиться 

окремо за підсумковим результатами змагань. Нагородження проводиться у 

кожному номері програми (юнаки, дівчата, молодша група). 

На змаганнях з командним заліком, командні очки за результати спортсменів 

молодшої групи в особистому заліку, не нараховуються». 

Голосування:  

За - одноголосно. 

Рішення прийнято. 
 

5.3. Доповідач Кисельов В. А.   

Поінформував яка система заліку діє у класі «470» на національних чемпіонатах 

(змаганнях) в інших країнах. Для розвитку класу «470» в Україні наразі не має 

ніякого сенсу змінювати  систему, яка була встановлена на всеукраїнських 

змаганнях вже більше 7 років.  

Запропонував ухвалити наступну пропозицію: «На всеукраїнських змаганнях, 

чемпіонаті та Кубку України в олімпійських класах в класі "470" залік серед 

чоловічих та жіночих екіпажів, які стартуватимуть спільно, проводитиметься 

окремо за підсумковими результатами регати. 

У чемпіонаті України, де проводяться медальні перегони, формування складу 

учасників медальних перегонів викласти у такій редакції: для спортсменів які посіли 

місця з 1 по 10 місце у стартовій групі класу, де кількість учасників, що взяли участь 

принаймі в одних перегонах дорівнює 10-ти або більше, буде проведено фінальні 

перегони Medal race». 

За дану пропозицію голосували: 

За – 7 (Кисельова Ю.В. (2 голоси), Кисельов В. А., Чес М. М., Гавриш Т. М., 

Гафенко А. П., Нижегородов О.Ю.) 

Проти - 0 

Утримався – 1 (Пічугін С. В.) 

Рішення прийнято. 
 

5.4. Доповідач Чес М. М.  

Ухвала рішення прийнятого на загальних зборах класу "Лазер 4,7" від 29.10.2015. 

Пропозиція Української асоціації "Лазер" щодо допуску до юнацьких 

всеукраїнських змагань, юнаків та дівчат віком 15 – 17 років в класі «Лазер Радіал». 

За умови, що залік серед юнаків та дівчат, які стартуватимуть спільно, 
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проводитиметься окремо за підсумковими результатами регати. Нагородження 

проводиться у кожному номері програми (юнаки, дівчата). 

Голосування:  

За - одноголосно. 

Рішення прийнято. 
 

5.4.1. Пропозиція Української асоціації "Лазер" щодо допуску до всеукраїнських 

змагань (крім чемпіонату України в олімпійських класах), чоловіків без обмежень у 

віці (але не молодше 15 років) в класі «Лазер Радіал». За умови, що чоловіки 

стартують спільно з жінками, залік проводитиметься окремо за підсумковими 

результатами регати. Нагородження проводиться у кожному номері програми 

(чоловіки, жінки). 

За дану пропозицію голосували: 

За – 6 (Кисельова Ю.В. (2 голоси), Кисельов В. А., Чес М. М., Гавриш Т. М., 

Гафенко А. П.)  

Проти - 0 

Утримались – 2 (Пічугін С. В., Нижегородов О.Ю.) 

Рішення прийнято. 
 

5.5. Доповідач  Кисельова Ю. В. 

Пропозиція Української асоціації "Кадет" від 29.10.2015 щодо запровадження такої 

конфігурації дистанції в класі "Кадет" та "Лазер 4.7", яка використовується на 

міжнародних змаганнях в цих класах. 

 
Голосування - одноголосно. 

Рішення прийнято. 
 

5.6. Доповідач  Кисельов В. А. 

Поінформував щодо заявок, які були подані до ВФУ на проведення всеукраїнських 

змагань на Київському водосховище та строків  їх проведення: 

- Всеукраїнські змагання «Олімпійський тиждень» 11-15.05.2016 

- Чемпіонат асоціації класу «470»  15-19.06.2016 

- Кубок України в олімпійських класах 15-20.07.2016 

- Чемпіонат України серед юніорів: 29.08-04.09.2016 

- Чемпіонат України в олімпійських класах 27.09-02.10.2016 

Спортивний комітет інформацію вислухав. 
 

 

5.7. Доповіда: Кисельов В. А. 



 

9 

Запропонував внести до Єдиного календарного плану Мінмолодьспорту на 2016 рік 

проведення  весняної та осінньої  серій НТЗ. 

Пропозиція - планувати календар Мінмолодьспорту 2016 року таким чином, щоб 

члени національної збірної команди України мали можливість тренуватись в Україні 

на серії весняних НТЗ (2 збори по 13 днів кожний) та на серії осінніх НТЗ (2 збори 

по 13 днів кожний). 

Голосування - одноголосно. 

Рішення прийнято. 
 

5.8. Доповідач Гавриш Т. М. 

Пропозиція створити робочу групу по контролю відповідальності та виконання 

спортивних зобов’язань спортсменами збірної команди та їх тренерами. 

В зв’язку з тим, що Гавриш Т.М. не надав детального опису функції роботи робочої 

групи, спортивний комітет вирішив перенести обговорювання цього питання на 

наступні збори.  

Кисельова Ю. В., Чес М. М. та Гавриш Т. М. назначені для підготовки положення 

роботи цієї робочої групи,  
 

5.9. Виступав  Щербаков С. Б. 

Розподіл бюджетних коштів серед членів збірної команди України  на кінець 

листопад-грудень  2015 року.  

На  листопад-грудень 2015 року вітрильний спорт має 950 тис. грн. Це кошти 

фактичної економії виду спорту, а також кошти які заплановані у календарі 

Мінмолодьспорту на цей період. 

Наразі у календарі Мінмолодьспорту заплановані наступні заходи та кошти: 

 140 тис. грн. - для відрядження для участі у чемпіонаті  світу ISAF в Малайзії, 

Катерини Гуменко (клас Laser Radial); 

135 тис. грн. - для відрядження Тугарєва О. О. та його тренера до Кадісу – 

участь у НТЗ у листопаді (20 днів) та участь у міжнародній регаті «Кадіз Бей» у 

грудні (15 днів), відповідно до кошторису складеному Чорним С. А. 

100 тис.грн. - для відрядження збірної команди класу 470 (8 осіб) на зимову 

підготовку – участь у міжнародній регаті у м. Імперія (Італія); 

150 тис. грн. - для відрядження збірної команди класів Finn, 470 (всього 10 

осіб) на зимову підготовку -  участь у міжнародній у м. Паламос (Іспанія); 

195 тис. грн. - для відрядження збірної команди  класів Лазер, Лазер Радіал 

(всього 6 осіб) – участь  у НТЗ  грудні (Іспанія) . 

Кисельов В.А. запропонував у зв’язку з тим, що коштів на забезпечення 

спортсменів класів 470, Finn, Laser, Laser Radial при такому розподілі явно не 

вистачає, а спортсмени усіх класів знаходяться на одному рівні, розподілити 

бюджетні кошти  наступним чином: 

140 тис. грн. – відрядження Гуменко Катерини на чемпіонат світу ISAF, 

а залишок  810 тис. грн. (950 тис. грн. – 140 тис. грн. = 810 тис. грн) розподілити 

пропорційно між усіма класами, тобто розділити на 18 осіб:  

- 470 (6 спортсменів + 2 тренери): 

1) екіпаж Почтовик Сергій/ Северянов Ігор - чемпіони України 2015 року; 

2) екіпаж Кисельова Анна/ Кошова Ангеліна - чемпіони України 2015 року; 
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3) екіпаж Швець Борис/Мацуєв Павло  - чемпіони всесвітніх ігор серед військо 

службовців, володарі Кубку України 2015 року; 

4) Герасименко Олександр – тренер екіпажу Почтовик С./ Северянов І. 

5) Кисельов Володимир – тренер екіпажу Кисельова А./Кошова А. 

- Finn (1 спортсмен + 1 тренер): 

1) Гусенко Андрій – чемпіон України 2015 року; 

2) Гусенко Валерій – тренер Гусенка А. 

- Laser (2 спортсмени + 1 тренер): 

1) Кудряшов Валерій – чемпіон України 2015 року; 

2) Жукалін Іван – срібний призер чемпіонату України 2015 року; 

3) Щербаков Сергій – тренер  

- Laser Radial (2 спортсменки + 1 тренер): 

1) Гуменко Катерина – чемпіонка України 2015 року; 

2) Ларичева Софія – срібна призерка чемпіонату України 2015 року; 

3) прізвище тренера ще не визначено 

- RS:X (1 спортсмен + 1 тренер):  

1) Тугарєв Олександр – чемпіон України 2015 року; 

2) Тугарєв О.С. – тренер Тугарєва О. 

Склад спортсменів та тренерів, які беруть участь у зимовій підготовці було 

обговорено та затверджено на засіданні Спортивного комітету ВФУ від 12.10.2015 

року № 2. 

 Напередодні таку систему розподілу коштів також пропонував й Президент 

ВФУ Лука Р.М. 

Головний тренер Пічугін С.В. виявив бажання взяти участь у спортивних заходах 

збірної команди України у листопаді-грудні 2015 року та запропонував розподілити 

кошти у такому разі з урахуванням його відрядження до Італії, Іспанії. 

 При розподілі коштів на 19 осіб (з урахуванням відрядження головного 

тренера збірної команди)  кожна особа отримує на підготовку - 42,632 грн. 

У разі нестачі коштів на відрядження у якогось класу та залишку коштів у іншого 

класу, відхилення від цієї суми можливо, але не більше 5% від встановленої  суми  

(42,632 грн.). 
 

Пропозиція Кисельова В.А. висунута на голосування. 

Голосування: 

За – 6 (Гавриш Т. М., Кисельова Ю. В. (2 голоси), Кисельов В. А., Чес М. М., 

Гафенко А.П.)  

Проти –  2 (Нижегородов О. Ю., Пічугін С. В.)  

Утрималось - 0 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету        Кисельова Ю.В. 

 

Секретар зборів          Гафенко А. П. 

 

 


