Затверджено Президією ВФУ
(Протокол № 05-2015 від 19 грудня 2015 р.)

Протокол № 4
Засідання Cпортивного комітету ВФУ
30 листопада 2015 р. о 17.00
м. Київ
вул. Автозаводська, 18 (в’їзд з вул. Шахтьорської)

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 класа Laser Radial (була присутня на розгляді
1-3 питань поряду денного. Розгляд 4 питання – Ромашов Р. В. (в телефонному
режимі)
8. Нижегородов О.Ю. - представник класу RS-X (в режимі скайп)
9. Блюммер О. В. - представник класу Laser 4.7 (в режимі скайп)
Кворум витримано, в засіданні беруть участь 9 осіб
Порядок денний:
1. Система відбору для участі у чемпіонатах світу, Європи 2016 року у класі
«Лейзер Радіал» (юнаки, юніори).
2. Затвердження штатного складу національної збірної команди України з
вітрильного спорту на 2016 рік у класі «Лейзер Радіал».
3. Календар всеукраїнських змагань на 2016 рік.
4. Розподіл бюджетного фінансування Мінмолодьспорту на І квартал 2016
року.
Голосування про порядок денний
Голосували : одноголосно.
1.
Питання перше порядку денного.
Система відбору для участі у чемпіонатах світу, Європи 2016 року у
класі «Лейзер Радіал» (юнаки, юніори).
1.1.
Система відбору на чемпіонат Європи в класі «Лазер Радіал» юніори,
юнаки
Номер
Строки, місце
Відбірні змагання
Кількісний
програми
проведення
склад
«Laser R»
07-14.08.2016
1. Всеукраїнські змагання
1 спортсмен
Естонія
"Олімпійський тиждень"– 11-15.05
(до 19
2. Регата "Київський вітрильний
років)
тиждень" – 16-20.06

3. Кубок України – 15-19.07**
1. Всеукраїнські змагання серед
юнаків та дівчат "Шаболатський
тиждень" – 30.04-04.05
2. Всеукраїнські змагання серед
юнаків та дівчат "Вітрила надій" –
28.05-01.06
3. Регата "Київський вітрильний
тиждень" – 16-20.06**

1 спортсмен
(до 17
років)

* До складу офіційної делегації включаються спортсмени, які мають послідовно
найменшу суму очок за 3 (три) результати з 4 (чотирьох) із зазначеного переліку заходів
за спортивним принципом.
** До складу офіційної делегації включаються спортсмени, які мають послідовно
найменшу суму очок за 2 (два) результати з 3 (трьох) із зазначеного переліку заходів за
спортивним принципом.
При однаковій кількості очок має перевагу результат останніх змагань відбору. У
разі неучасті у змаганні із зазначеного переліку, спортсмен отримує очки (як останнє
місце + 1 очко). Очки нараховуються за послідовні місця у підсумкових результатах
змагань у відповідній стартовій групі класу яхт.

1. 2. Система відбору до чемпіонату світу ISAF
Номер
Строки, місце
Відбірні змагання
програми
проведення
«Laser R»
27.12.2016 –
Чемпіонат України серед юніорів –
03.01.2017, Оман 30.08-03.09

Кількісний
склад
1 юн., 1
дів.

Голосували : одноголосно.
Рішення прийнято.
2.
Питання друге порядку денного.
Затвердження штатного складу національної збірної команди України з
вітрильного спорту на 2016 рік у класі «Лейзер Радіал».
Доповідач Гафенко А.П., Чес М. М.
Пропозиція надати срібному призеру чемпіонату України 2015 року Софії
Ларичевій, повну ставку спортсмена-інструктора Мінмолодьспорту строком на 6
місяців. Обговорення щодо продовження (припинення) контракту з 01.07 до
31.12.2016 року Ларичевої Софії винести на засідання спортивного комітету в
червні 2016 року.
Голосування:
За – 7 Кисельова Ю.В. (2 голоси), Кисельов
Гафенко А. П., Нижегородов О. Ю., Блюммер О. В.
Проти - 0
Утрималися – 2 Пічугін С. В., Гавриш Т. М.,
Рішення прийнято.

В.

А.,

3.
Питання третє порядку денного.
Затвердження календар всеукраїнських змагань на 2016 рік.

Чес

М.

М.,

Доповідач Кисельова Ю. В.
Пропозиція залишити календар всеукраїнських змагань на 2016 без змін, згідно з
зазначеним переліком, строками та місцями проведення (відповідно до проекту
календаря опублікованому на офіційному сайті ВФУ)
Голосування:
За – 7 Кисельова Ю.В. (2 голоси), Кисельов В. А., Чес М. М., Гафенко А. П.,
Нижегородов О. Ю., Блюммер О. В.
Проти – 0
Утримались – 2 Пічугін С. В., Гавриш Т. М.
Рішення прийнято.
4.
Питання четверте порядку денного.
Розподіл бюджетного фінансування Мінмолодьспорту на І квартал 2016 року.
Доповідач Кисельов В. А.
У зв’язку з тим, що останні ліцензійні змагання на участь у олімпійських іграх
2016 року будуть проходити у березні 2016 року, часу на підготовку залишилось
дуже мало. Підготовка повинна бути добре спланованою та ефективною, але у
першому кварталі завжди є проблеми з бюджетним фінансуванням. Наразі на
100% невідомо яке буде фінансування виду спорту на рік та у тому числі на
перший квартал 2016 року. Зараз у України не має жодної олімпійської ліцензії,
тому необхідно кожному класу надати шанс для отримання ліцензії та однакові
умови для підготовки. Пропоную розподілити бюджетне фінансування
Мінмолодьспорту, яке буде надане на 1 квартал 2016 року на вітрильний спорт
пропорційно між спортсменами (чемпіонами, призерами України 2015 року),
прізвища яких було затверджено на попередніх засіданнях спортивного комітету
та Президією ВФУ.
Голосували за дану пропозицію:
За – 6 Кисельова Ю.В. (2 голоси), Кисельов В. А., Чес М. М., Ромашов Р. В.,
Блюммер О. В.
Проти – 2 Пічугін С. В., Гавриш Т. М.
Утримались – 1 Нижегородов О. Ю.
Рішення прийнято.
5. Питання п’яте порядку денного
Питання не обговорювалось, у зв’язку з відсутністю доповідача Пічугіна С.В.
Голова Комітету

Кисельова Ю.В.

Секретар зборів

Гафенко А.П.

