
 

Протокол № 08/16 

Засідання Спортивного комітету ВФУ 
30.09.2016  

02.10.2016 

м. Вишгород , яхт-клуб КПДЮ 
 

На засіданні присутні члени Спортивного комітету: 

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

2. Ажгерей Н.Г. – заступник представника класу  Кадет,  

3. Герасименко О.А.  – заступник представника класу 470 

4. Гусенко В.Г. – заступник представника класу Finn 

5. Кудряшов В.В. – заступник представника класу Laser 

6. Гафенко А. П. –  представник класу Laser Radial 

7. Нижегородов О.Ю. - представник класу RS:X  

8. Гусенко Андрій – голова комісії атлетів ВФУ 

Кворум витримано, в засіданні беруть участь 8 осіб 
 

 

Порядок денний: 

1. Обговорювання кандидатур на посади державного тренера та 

головного тренера штатної команди національної збірної команди 

України з вітрильного спорту. 

2. Обговорювання пропозицій асоціацій щодо затвердження критеріїв 

для підрахунку річного рейтингу. 

3. Обговорювання пропозицій асоціацій щодо розподілу бюджетного 

фінансування Мінмолодьспорту на 2017 рік. 

4. Обговорювання та затвердження змін до програм проведення 

головних всеукраїнських змагань у 2017 році. 

5.  Розподіл матеріальної частини (яхт, вітрил, щогл), які є державною 

власністю Мінмолодьспорту за результатами чемпіонату України в 

олімпійських класах  2016 року (02.10.2016). 

6. Різне 

Голосування про порядок денний 

Голосували: одноголосно. 
 

1. Питання перше порядку денного. 

Обговорювання кандидатур на посади державного тренера та головного 

тренера штатної команди національної збірної команди України з 

вітрильного спорту. 

Доповідач  Гафенко А.П.  

Запропонувала підтримати Спортивним комітетом ВФУ на вакантні посади 

державного тренера з вітрильного спорту кандидатуру Кисельової Юлії 

Валеріївни та на посаду головного тренера штатної команди національної збірної 

команди України з вітрильного спорту Чеса Максима Миколайовича. 

Тренер Яменко В.М. запропонував на посаду державного тренера з 

вітрильного спорту Поповненка Ігоря Олеговича. 

Усі присутні обговорювали запропоновані кандидатури. 

Висунули на голосування: 
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Підтримати кандидатуру провідного тренера штатної збірної команди 

України Кисельової Юлії Валеріївни на посаду державного тренера України з 

вітрильного спорту.  

Голосування: 

За  – одноголосно 

Рішення прийнято. 

   
Висунули на голосування: 

Підтримати кандидатуру тренера збірної команди України Чеса Максима 

Миколайовича на посаду головного тренера збірної команди України з 

вітрильного спорту.  

Голосування: 

За  – одноголосно 

Рішення прийнято. 

 
 

2. Питання друге порядку денного 

Обговорювання пропозицій асоціацій щодо затвердження критеріїв для 

підрахунку річного рейтингу. 

Доповідач Кисельова Ю.В. 

Запропонувала асоціаціям надати пропозиції щодо критеріїв для підрахунку 

річного рейтингу. Підрахунок річного рейтингу у кожному класі надасть 

можливість виявлення кращого спортсмена року у класі, також результати 

рейтингу, як додатковий показник можливо враховувати при формуванні 

національної збірної команди України. Асоціація вітродошки  запропонувала, як 

зразок  для обговорювання «Положення про рейтинг  Асоціації вітрильної дошки 

у класах «RS:X»,  «Bic Techno», а саме: 
ПОЛОЖЕННЯ 

Про рейтинг Асоціації вітрильної дошки у класах 

„RS:X” та „Bic Techno” 

1. Метою запровадження класифікаційної системи у класах „RS:X” та „Bic Techno” є 

надання можливості порівняння загального спортивного рівня спортсменів, які 

виступають у змаганнях класів „RS:X” та „Bic Techno”, а також критерієм для 

формування Збірної команди України у класах „RS:X” та „Bic Techno” для участі у 

чемпіонатах Європи, світу, та інших міжнародних змаганнях.  

2. Річний рейтинг підраховується Асоціацією вітрильної дошки та передається у 

Вітрильну федерацію України не пізніше одного робочого тижня після закінчення 

останнього змагання календаря федерації у класах „RS:X” та „Bic Techno”. 

3. Річний рейтинг підраховується для чоловіків та жінок окремо. 

4. Очка нараховуються за участь у змаганнях ВФУ, перелік яких наведено у Додатку №1. 

Цей перелік може переглядатись Асоціацією вітрильної дошки щорічно перед 

початком сезону. До ранг-листа включаються результати усіх регат сезону спортсменів, 

за виключенням одного гіршого результату. При проведенні чотирьох і менше змагань, 

у залік ідуть усі. 

5. Підрахунок очок кожного спортсмена до ранг-листа проводиться за лінійною системою 

наступним чином: за 1-ше місце нараховується 1 очко, за 2-ге місце – 2 очка і тд. 

6. Річний рейтинг обчислюється за формулою: 

Р(річний) = Р1+Р2+Р3+Р4+…+Р(n)+0,8хРЧ 
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де Р1, Р2, Р3, Р4 – найкращі результати у змаганнях, зазначених у Додатку №1, РЧ – 

місце, зайняте на відповідному чемпіонаті України. За неучасть у змаганнях 

нараховується кількість очок, які відповідають кількості учасників на регаті, де була 

максимальна кількість учасників, плюс одне очко. 

За найменшою загальною сумою очок, обчислених у такий спосіб і визначаються місця 

цих спортсменів у Українському ранг-листі класу „Bic Techno” та „RS:X” за поточний 

рік. 

7. При однаковій кількості очок перевага надається спортсмену, який показав кращий 

результат на відповідному Чемпіонаті. 
 

Вирішили ще раз обговорити це питання на загальних зборах кожної асоціації та 

винести його на наступне засідання Спортивного комітету ВФУ. 

Рішення з цього питання не приймалося. 
 

3. Питання третє порядку денного 

Обговорювання пропозицій асоціацій щодо розподілу бюджетного 

фінансування Мінмолодьспорту на 2017 рік. 

Доповідач: Кисельова Ю.В. 

У зв’язку з не визначенням бюджету Мінмолодьспорту на наступний 2017 рік, та 

відсутністю поки що планів підготовки головного тренера збірної команди 

України з вітрильного спорту наразі  неможливо обговорювати це питання.  

Повернутися до цього питання після затвердження на посаді головного тренера 

та бюджету виду спорту. 
 

 

4. Питання четверте порядку денного 

Обговорювання та затвердження змін до програм проведення головних 

всеукраїнських змагань у 2017 році. 

Доповідач: Кисельова Ю.В. 

У зв’язку з тим що асоціації ще не встигли на своїх загальних зборах 

обговорити пропозиції щодо змін у програмі проведення всеукраїнських змагань 

розгляд цього питання перенесено на наступне засідання Спортивного комітету 

ВФУ. 

         Доповідач також зазначила, що мала кількість учасників чемпіонату 

України серед юніорів 2016 року на жаль надалі не дає можливості проведення 

цих змагань, як окремий спортивний захід у зв’язку з неефективним 

використанням бюджетних коштів. З метою збереження цього чемпіонату 

необхідно розглянути питання проведення його, наприклад у рамках чемпіонату 

України в олімпійських класах чи паралельно з іншим змаганням. Запропонувала 

усім представникам асоціацій  звернути увагу на це питання та повернутися до 

його розгляду на наступному засіданні. 
 

5. Питання п’яте порядку денного 

Розподіл матеріальної частини, яка знаходиться на балансі 

Мінмолодьспорту. 

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

належному стані та представляють інтерес для спортсменів штатної команди 

України. 

- 3 яхти класу Фінн, асоціація класу Фінн розподілила  наступним чином: 
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 Гавриш Тарас (м. Київ), Гусенко Олександр (м. Дніпро), Менінков Олександр    

(м. Київ). 

Чемпіон України 2016 року – Гусенко Андрій має власну яхту та не претендує на 

матеріальну частину Мінмолодьспорту. 

- 1 дошка класу RS:X закріплена за Тугаревим Олександром (м.Тернопіль) – 

чемпіон України 2016 року; 

-  1 дошка класу RS:X розподілена Менделенку Владиславу (м. Дніпро) – ІІ місце 

чемпіонату України 2016 року; 

- 1 дошка класу RS:X (тренувальна) розподілена тренеру Чичерову О.Л.                       

(м. Курахово, Донецької обл.); 

- 1 дошка класу RS:X (тренувальна) розподілена тренеру Нижегородову  О.Ю.                       

(м. Тернопіль ); 

- 1 яхта класу Лазер закріплена за Кудряшевим Валерієм (м.Маріуполь) – 

чемпіоном України 2016 року; 

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

1 яхта класу 470 Маккай (ISAF 33228) - закріплюється за екіпажем Егор 

Самарін/Денис Осляк  (м. Дніпро) – ІІ місце чемпіонату України 2016 року; 

1 яхта класу 470 (ISAF 32426) - закріплюється за екіпажем Вертелецький 

Ілля/Баранник Владислав (м. Запоріжжя) – чемпіони України серед юніорів 2016 

року; 

1 яхта класу 470 Маккай (ISAF 33157) - залишається у екіпажа Кисельова 

Анна/ Сингаєвська Анастасія (м. Київ) – чемпіони України 2016 року; 

1 яхта класу 470 Ziegelmayer (ISAF 31773) – закріплюється за тренером 

Калинчевим П.К. (м. Миколаїв); 

1 яхта класу 470 Ziegelmayer (ISAF 30464) – закріплюється за тренером 

Герасименком О.А. (м. Дніпро); 

1 яхта класу 470 (корпус) Ziegelmayer (ISAF 31286) – закріплюється за 

тренером Яменком  В.М. (м. Київ); 

 1 яхта класу 470  Ziegelmayer (ISAF 30027) – закріплюється за Обласною 

Одеською дитячо-юнацькою спортивною школою з вітрильного спорту, 

директор  Вітебський Є.С. (м. Одеса). 

1 яхта класу 470 Nautevela (ISAF 32559) – нікому не надана, знаходиться на 

зберіганні у еленгу КПДЮ (м. Вишгород ). 

 

Інше спортивне спорядження та яхти, які знаходяться на балансі 

Мінмолодьспорту України не перерозподілялися. Вони знаходяться на зберіганні 

та експлуатуються згідно з попередніми наказами Мінмолодьспорту. 

 

Екіпаж класу «470» Борис Швець/Мацуєв Павло – чемпіони України 2016 

року користуються яхтою, яка знаходиться на балансі ВФУ та була придбана у 

2016 році. 

 

На голосування висунута пропозиція щодо затвердження запропонованого 

розподілу матеріальної частини з вітрильного спорту, яка знаходиться на балансі 

Мінмолодьспорту. 
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Голосування - одноголосно. 

Рішення прийнято. 
 

 

6. Питання шосте порядку денного 

Різне 

Голова Спортивного комітету ВФУ нагадала усім представникам, що відповідно 

до «Положення про Спортивний комітет ВФУ»  його склад затверджується 

строком на 1 рік, тому усі асоціації повинні провести загальні збори та на 

наступне засідання надати протоколи зборів щодо затвердження кандидатур 

представників своїх класів та їх заступників у Спортивному комітеті на 2017 рік. 
 

 

 

Голова зборів 

 

Кисельова Ю.В. 

Секретар 

 

Ажгерей Н.Г. 

 


