
Затверджено Президією ВФУ 
(Протокол № 06-2016 від 16 серпня 2016 р.) 

 

Протокол № 07/16 

Засідання Cпортивного комітету ВФУ 

 
18  липня  2016 р. 
Київське водосховище 
яхт-клуб КПДЮ 

 

На засіданні присутні члени спортивного комітету: 

1. Кисельова Юлія– Голова Спортивного комітету, представник класу  

    Оптиміст  

2. Ажгерей Наталія – заступник представника асоціації класу Кадет 

3. Кисельов Володимир – представник класу 470 

4. Гусенко Валерій  – заступник представника класу Finn 

5. Чес Максим – представник класу Laser 

6. Гафенко Анастасія – представник класа Laser Radial  

7. Нижегородов Олексій – представник класу RS:X  

8. Лужанський В'ячеслав – представник класу Laser 4.7  

 

Кворум витримано, в засіданні беруть участь 8 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. 

3. Затвердження місця і строків проведення НТЗ у 4 кварталі 2016 року. 
 

Голосування про порядок денний 

Голосували: одноголосно 

За – 8 

Проти – 0  

Утримались – 0  
 

1. Питання ПЕРШЕ порядку денного. 

Доповідач: Кисельова Ю.В. 

Поінформувала про затвердженні асоціаціями Оптиміст, Кадет, Лейзер 4,7 

вимоги з фізичної підготовки для формування резервного складу.  

Запропонувала усім представникам олімпійських класів оприлюднити 

рішення своїх асоціацій щодо вимог з фізичної підготовки для обговорювання. 

Представники класів 470, Фінн, RS:X, Лазер, Лазер Р оприлюднили пропозиції 
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своїх асоціацій щодо вимог з фізичної підготовки. Ці пропозиції обговорювалися 

усіма членами Спортивного комітету.  

 На голосування висунуто наступний документ: 

Контрольні нормативи з фізичної підготовки для зарахування до основного 

та кандидатського складу національної збірної команди   України з 

вітрильного спорту на 2017 рік 
Контрольні вправи для спортсменів у класах 

 «LASER»,  «LASER R» 

чоловіки жінки 

Крос (хв.с)     

2000 м   9.00 

3000 м 12.20   

Підтягування (кіл-ть разів) 18 8 

Згинання - розгинання рук в упорі лежачи (кіл-ть разів) 50 30 (за хвилину) 

Статичне відкренювання, руки за головою, (хв.с) 2.00 2.00 

Динамічне відкренювання (кіл-ть разів) або 80 60 

Планка на передпліччі (хв.с) 4.00 4.00 

 

Контрольні вправи для спортсменів у класі  «RS:X» чоловіки жінки 

Крос (хв.с)     

2000 м   9.00 

3000 м 12.20   

Підтягування (кіл-ть разів) 18 10 

Згинання - розгинання рук в упорі лежачи (кіл-ть разів) 50 30  

Статичний вис на перекладині, (хв.с) 2.00 2.00 

 

Контрольні вправи для спортсменів у класі «470» чоловіки жінки 

Крос (хв.с)     

2000 м   9.50 

3000 м 12.20   

Підтягування (кіл-ть разів) 18 10 

Згинання - розгинання рук в упорі лежачи (кіл-ть разів) 60 30  

Статичний відкренювання, (хв.с) 2.00 2.00 

 

Контрольні вправи для спортсменів класу «Фінн»  

Концепт  50 хв. – 10 км 

Згинання - розгинання рук в упорі лежачи (кіл-ть разів) 60 

Статичне відкренювання, поза № 5 (хв.с) 2.00 

 

Контрольні нормативи з фізичної підготовки для зарахування до резервного 

складу національної збірної команди України з вітрильного спорту  на 2017 рік  
Контрольні вправи Спортсмени                      

до 12 років 

Спортсмени                      

13 - 15 років 

Спортсмени                      

16 - 17 років* 

юнаки дівчата юнаки дівчата юнаки дівчата 

Крос 1500 м (хв., с) 6.30 7.40 6.10 7.30 5.45 7.10 

Підтягування (кіл-ть разів) 10 6 14 8 18 10 

Згинання - розгинання рук в упорі лежачи 

(кіл-ть разів) 

40 25 40 25 50 30 

Вправи для пресу - лежачи руки за 

головою, колені зогнуті, підйом тулуба до 

колін, без зупинки (кіл-ть разів)  

45 30 45 30 45 30 

Присідання на одній нозі 20 15 20 15 20 15 
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* якщо спортсмени  відповідного віку зараховуються до основного, 

кандидатського складу національної збірної команди України з вітрильного 

спорту, то повинні виконати вимоги з фізичної підготовки відповідні до 

зарахування до основного, кандидатського складу національної збірної команди 

України.  

У разі не виконання вимог з фізичної підготовки спортсмену надається                

1 (один) місяць для додаткової перездачі нормативу. 

У разі не здачі контрольних нормативів з фізичної підготовки остаточне  

рішення щодо зарахування до складу національної збірної команди України з 

вітрильного спорту  приймає Спортивний комітет Вітрильної федерації України. 
 

Голосували: одноголосно 
 

2. Питання ДРУГЕ порядку денного:  

Доповідач Кисельова Ю. 

 Затвердження кількісного складу офіційних делегацій національної збірної 

команди України з вітрильного спорту для участі у міжнародних змаганнях 

серед юніорів 2016 року. 

Відповідно Єдиного календарного плану спортивних заходів 

Мінмолодьспорту заплановано відрядження офіційних делегацій на чемпіонат 

Європи в класі "470" серед юніорів (Угорщина) та чемпіонат Європи в класі 

"Лейзер Р" серед юніорів  (Естонія). 

Відповідно до виділених бюджетних коштів та затвердженої системи 

відбору на ці змагання підписані накази Мінмолодьспорту і відряджаються: 

на чемпіонат Європи в класі "470" серед юніорів  - 3  юнацьких, 1 дівочий 

екіпаж; 

на чемпіонат Європи в класі "Лейзер Р" серед юніорів – 2 юнаки та 2 

дівчат. 

Також восени запланована участь офіційної делегації національної збірної 

команди України з вітрильного спорту у чемпіонаті світу в класі "RS:X" серед 

юніорів з 19 по 26 листопада 2016 року на Кіпрі. Склад команди буде 

затверджено після закінчення відбіркових змагань. 

         Виступали:  

1. Кисельов Володимир 

Зауважив, що на зборах української асоціації класу "470" багато спортсменів, 

тренерів  висловлювали думку щодо недоцільності відрядження на чемпіонат 

Європи до Угорщини за бюджетні кошти дівочого екіпажу Калініна 

Ксенія/Калініна Єлизавета у зв’язку з  низьким рівнем їх підготовки. 

2. Давидченко Максим, тренер екіпажу Калініна Ксенія/Калініна Єлизавета, 

зауважив, що цей екіпаж виграв відбір та має право на відрядження для участі в 

чемпіонаті Європи. Тренер зазначив, що екіпаж буде гідно представляти країну 

на цих змаганнях. 
 

На голосування висунута наступна пропозиція: 

Затвердити склад офіційних делегацій національної збірної команди України з 

вітрильного спорту: 
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- Чемпіонат Європи в класі "470" серед юніорів (29.07-05.08.2016, 

Угорщина)   

1. Львов Ігор – м. Київ; 

2. Маловичко Ілля – м. Київ; 

3. Долгов Кирило – Запорізька обл.; 

4. Ларіонов Назар – Запорізька обл.; 

5. Зінченко Олексій – м. Київ; 

6. Головін Ігор – м. Київ; 

7. Калініна Ксенія – м. Київ; 

8. Калініна Єлизавета – м. Київ. 
 

- чемпіонат Європи в класі "Лейзер Р" серед юніорів (07-14.08.2016, 

Естонія): 

1. Музичко Герман – м. Київ; 

2. Мулько Станіслав – Донецька обл., 

3. Виноградова Єлизавета – м. Київ; 

4. Гуменко Катерина – Одеська обл. 
 

Голосували: одноголосно 
 

2. Питання ТРЕТЄ порядку денного:  

Доповідач Кисельова Ю. 

Поінформувала про заплановані проведення НТЗ у 4 кварталі 2016 року та 

необхідність коригування строків та визначення місць проведення НТЗ, як для 

дорослих, юніорів так й для юніорів та юнаків.  

Запропонувала для якісного проведення спортивного заходу відкоригувати 

строки проведення НТЗ серед юніорів та юнаків на загальних зборах асоціацій 

Оптиміст, Кадет, які відбудуться у серпні 2016 року під час чемпіонатів 

асоціацій.  

Усі присутні обговорювали місця та строки проведення НТЗ серед 

дорослих, юніорів. Зазначили, що під час цього НТЗ будуть прийматися 

нормативи з фізичної підготовки. 

Нижегородов Олексій зазначив, що для спортсменів вітродошки доцільно 

брати участь у НТЗ серед дорослих, юніорів, у зв’язку з тим, що спортсмени 

юнаки вже виступають у юніорській програмі. 

Після обговорювання запропоновані строки проведення НТЗ серед 

дорослих, юніорів -  12-24.10.2016. Ця пропозиція висунута на голосування. 

 Голосували: одноголосно 
 

Запропоновані наступні місця проведення НТЗ: 

- м. Одеса; 

- м. Скадовськ; 

- м. Іллічівськ 

Наразі не має від жодного місця проведення повних пропозицій. Після 

отримання пропозицій та визначення відповідальної особи за організацію 

проведення НТЗ, Спортивний комітет ВФУ  визначить місце проведення НТЗ. 
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Рішення, щодо місця проведення НТЗ буде прийнято на наступному 

засіданні Спортивного комітету.  

 

Голова Комітету       Кисельова Ю.В. 

 

Секретар зборів       Ажгерей Н.Г. 


