Протокол № 6
Засідання Cпортивного комітету ВФУ
17 травня 2016 р.
м. Вишгород, яхт-клуб КПДЮ

На засіданні присутні члени спортивного комітету:
1. Кисельова Ю. В. – Голова Спортивного комітету, представник класу
«Оптиміст»;
2. Ажгерей Н.Г. – заступник представника класу «Кадет»;
3. Кисельов В. А. – представник класу «470»;
4. Чес М. М. – представник класу «Laser»;
5. Гафенко А. П. – представник класа «Laser Radial»;
6. Нижегородов О. Ю. – представник класу «RS:X»;
7. Лужанський В. Л. – представник класу Laser 4.7 (в телефоному
режимі).
Кворум витримано, в засіданні беруть участь 7 осіб.
Запропонований порядок денний:
1. Обговорювання та затвердження вимог з фізичної підготовки для
комплектування національної збірної команди України з вітрильного спорту
на 2017 рік.
2. Затвердження КІЛЬКІСНОГО складу офіційних делегацій національної
збірної команди України з вітрильного спорту для участі у міжнародних
змаганнях серед юніорів 2016 року.
Голосування про порядок денний
Голосували:
За – 7
Проти – 0
Утримались – 0
Питання ПЕРШЕ порядку денного.
Доповідач: Кисельова Ю.В.
Поінформувала усіх присутніх о рішенні асоціацій «Оптиміст»,
«Кадет», «Лазер 4,7», яке було прийнято на загальних зборах у 2016 році
щодо затвердження контрольних нормативів з фізичної підготовки для
юнаків для формування національної збірної України з вітрильного спорту на
2017 рік.
Запропонувала усім асоціаціям класів для обговорювання узяти за
основу затверджені контрольні нормативи з фізичної підготовки 2013 року.
Обговорювання усіма членами Спортивного комітету.
1.

2

Представник асоціації класу RS:X Нижегородов О.Ю. зауважив, що для
спортсменів вітродошки норматив з пресу доцільно замінити на вис на
поперечині (3 хв.).
Кисельова Ю.В. запропонувала усім представникам класів ще раз
провести збори асоціацій по цьому питанню для уточнення та на наступному
засіданні Спортивного комітету, яке відбудеться під час проведення Кубку
України в олімпійських класах (14-19.07.2016, м. Вишгород) прийняти
рішення.
За пропозицію Кисельової Ю.В. голосували:
одноголосно
2. Питання ДРУГЕ порядку денного:
Доповідач: Кисельов В.А.
Запропонував провести загальні збори асоціації класу «470» після
оприлюднення результатів (змагань) відбору та дозволити прийняти рішення
щодо кількісного складу офіційної делегації для участі у чемпіонаті світу,
Європи серед юніорів безпосередньо асоціації класу «470» відповідно до
затвердженої системи відбору та фактичного бюджетного фінансування на ці
змагання.
Асоціація класу «470» зобов’язується поінформувати Спортивний
комітет ВФУ о рішенні щодо цього питання.
Усі присутні підтримали одноголосно цю пропозицію.

Голова Комітету

Кисельова Ю.В.

Секретар зборів

Чес М. М.

