Протокол № 5
Засідання Cпортивного комітету ВФУ
14 січня 2016 р. о 17.00
м. Київ
вул. Автозаводська, 18 (в’їзд з вул. Шахтьорської)

На засіданні присутні члени спортивного комітету:
1. Кисельова Ю. В. – Голова Спортивного комітету, представник класу
Оптиміст, Кадет
2. Пічугін С. В. – головний тренер
3. Кисельов В. А. – представник класу 470
4. Гавриш Т. М. – представник класу Finn
5. Чес М. М. – представник класу Laser
6. Гафенко А. П. – представник класа Laser Radial (була присутня на
розгляді 1 питання поряду денного. Розгляд питання 2.1, 2.2 – Ромашов Р. В.
в телефонному режимі).
7. Нижегородов О.Ю. – представник класу RS-X (в режимі скайп)
8. Лужанський В.Л. – представник класу Laser 4.7 (в режимі скайп)
9. Балабуха О.С. – заступник представника класу Оптиміст (розгляд
питання 2.1, 2.2 – в телефонному режимі).
10. Ажгерей Н.Г. – заступник представника класу Кадет (розгляд
питання 2.1, 2.2 – в телефонному режимі).
Кворум витримано, в засіданні беруть участь 9 осіб.
Присутні:
1. Лука Р.М. – Президент Вітрильної федерації України
2. Львов О.С. – тренер з вітрильного спорту м. Києва
Запропонований порядок денний:
1.
Корегування плану підготовки збірної команди України до
ліцензійних змагань.
2. Різне.
1. Кисельов В.А. запропонував додати до порядку денного в п. «Різне»
пункт:
«2.1. Про недовіру головному тренеру штатної збірної команди України
Пічугіну С.В. та державному тренеру з вітрильного спорту Чорному С.А.»;
2. Пічугін С.В. запропонував додати до п. «Різне» порядку денного:
«2.2. Надання графіка тренувань спортсменами штатної команди на
період до 31 березня 2016 року».
На голосування висунуто наступний порядок денний:
1.
Корегування плану підготовки збірної команди України до
ліцензійних змагань.
2. Різне.

2.1. Про недовіру головному тренеру штатної збірної команди України
Пічугіну С.В. та державному тренеру з вітрильного спорту Чорному С.А.
2.2. Надання графіка тренувань спортсменами штатної команди на
період до 31 березня 2016 року.
Голосування про порядок денний
Голосували:
За – 8
Проти – 1 (Пічугін С.В.)
Утримались – 0
1.
Питання ПЕРШЕ порядку денного.
Корегування плану підготовки збірної команди України до ліцензійних
змагань
Доповідач: Чес М. М.
У зв’язку з тим, що спортсмени класу Лазер, Лазер Р наприкінці 2015
року не виїжджали на тренування з різних обставин - нестача необхідних
коштів, погана координація дій між тренерами штатної команди та
спортсменами, нестача необхідного автотранспорту для перевезення яхт і
т.д., таким чином не вивезли свою матеріальну частину за кордон для
можливості проведення необхідної зимової підготовки до ліцензійних
змагань, виникла потреба корегування плану підготовки у цих класах.
Спортсмени штатної команди звертають увагу Спортивного комітету,
що не мають ніякої інформації ні від головного тренера ні від тренера класу
щодо планів та заходів, які плануються у збірній команді. Наразі у зв’язку з
тим, що спортсмени класу Лазер, Лазер Р не вивезли свою матеріальну
частину в грудні 2015 року до м. Лас Пальмас (Іспанія) пропонується участь
спортсменів у етапі Кубку Європи (Словенія) та проведення навчальнотренувального збору у м. Пальма де Майорка (місці проведення ліцензійних
змагань). На підготовку повинні залучатися спортсмени відповідно до
затвердженого списку, затвердженої системи відбору. Кошти повинні бути
розподілені пропорційно між усіма спортсменами на підготовці.
Виступав: Пічугін С.В.
Планується участь збірної команди України в лютому 2016 року в
чемпіонаті Європи в класі Лазер, Лазер Р, а саме: спортсменів Гуменко
Катерини, Ларичевої Софії, Пачеса Георгія.
Обговорювання усіма членами Спортивного комітету.
Представник асоціації класу Лазер Чес М.М. зауважив, що якщо буде
фінансування спортивних заходів зимової підготовки третього номеру класу
(Пачеса Георгія), а не буде профінансована зимова підготовка першого
(Кудряшов Валерій) та другого (Жукалін Іван) номерів збірної команди у
класі Лазер, то це буде порушенням спортивного принципу, порушенням
системи відбору на участь у ліцензійній регаті та зимовій підготовці (рішення
Спортивного комітету, протокол засідання від 12.10.2015 № 2).
Питання підготовки до ліцензійних змагань у класах Фінн, 470 (жін.,
чол.) теж не вирішено. Спортсмени, тренери відповідно по наданих планів
підготовки забронювали та оплатили житло, купили авіаквитки і т.д., а ніякої

інформації від головного тренера не має, накази головним тренером не
підписуються. Спортсмени, тренери частково витрати на підготовку беруть
на себе, але повністю підготуватися за власний рахунок без підтримки
держави не мають можливості.
Також досить немає ніякої інформації про строки проведення
навчально-тренувальних зборів в Україні на 2016 рік, як для дорослих так й
для юніорів та юнаків, тому тренери на місцях не мають можливості
спланувати свій план підготовки. Не має ніякої взаємодії між тренерами на
місцях та тренерами штатної команди України, які працюють у
Мінмолодьспорті.
Після обговорювання зазначили взяти до уваги:
1. Спортсменам, тренерам класу Лазер надати інформацію старшому
тренеру Щербакову С.Б. щодо альтернативного плану підготовки в цьому
класі.
2. Усім тренерам розіслати інформацію щодо календаря спортивних
заходів з вітрильного спорту, запланованих Мінмолодьспорту на 2016 рік
(НТЗ та змагання).
Рішення з цього питання не приймалося.
2. Питання ДРУГЕ порядку денного:
РІЗНЕ
2.1. Про недовіру головному тренеру штатної збірної команди України
Пічугіну С.В. та державному тренеру з вітрильного спорту Чорному С.А.
Доповідач Кисельов В.А.
За роки роботи Пічугіна С.В. на посаді головного тренера збірної
команди України з вітрильного спорту та Чорного С.А. на посаді держаного
тренера з вітрильного спорту повністю зруйнована збірна команда, вид
спорту на грані вимирання, спортивні результати впали до найганебніших за
всю історію.
Наразі Пічугін С.В та Чорний С.А. почали роботу по дискредитації та
усуненню з посади провідного тренера збірної команди Кисельової Ю.В., яка
сумлінно працює, користується повагою серед тренерів та спортсменів з усіх
регіонів країни. Тренери, спортсмени вже котрий рік звертаються з листами,
скаргами як до Міністерства молоді та спорту України, так і до Вітрильної
федерації України щодо такого недолужного керівництва збірною командою
України та висувають наступні претензії до Пічугіна С.В. та Чорного С.А.:
1. Повна зневага до тренерів та спортсменів.
2. Непрофесійність та некомпетентність у роботі на займаних посадах.
3. Численні прогули.
4. Повне руйнування тренерської ради та спортивного комітету.
5. Повний розвал збірної команди України та системи підготовки
збірної команди та резерву (від юнаків до спорту вищих досягнень).
6. Створення різноманітних скандалів, інтриг, ворожнечі між
тренерами, спортсменами.
7. Повна відсутність планів, системи підготовки, шляхів вирішення
виходу із кризи.
8. Призначення на займані посади з порушенням конкурсних вимог.

Виходячи з вищезазначеного Кисельов В.А. виніс на голосування
наступну пропозицію:
1. Винести недовіру головному тренеру збірної команди України
Пічугіну С.В. та державному тренеру з вітрильного спорту Чорному С.А. та
звернутися до ВФУ та Міністерства молоді та спорту України щодо
негайного звільнення з займаних посад Пічугіна С.В. та Чорного С.А.
За дану пропозицію голосували:
За - 6 (Балабуха О.С., Ажгерей Н.Г., Чес М. М., Лужанський В.Л.,
Ромашов Р.В., Кисельов В.А.)
Проти – 1 (Пічугін С.В.)
Утримався – 1 (Гавриш Т.М.)
Нижегородов О.Ю. у голосуванні участі не брав.
Рішення прийняте.
2.2. Надання графіка тренувань спортсменами штатної команди на період до
31 березня 2016 року.
Доповідач Пічугін С.В.
Питання не обговорювалось, у зв’язку з відсутністю доповідача та
інформації, яку необхідно було обговорювати.

Голова Комітету

Кисельова Ю.В.

Секретар зборів

Чес М. М.

