Затверджено Президією ВФУ
Протокол № 09-2016 від13 грудня 2016 р.

Протокол № 09/16
Засідання Спортивного комітету ВФУ
28.11.2016
м. Київ
На засіданні присутні члени Спортивного комітету:
1. Кисельова Ю. В. – представник класу Оптиміст – Голова Спортивного комітету
2. Кисельова Ю. В. – представник класу Кадет
3. Кисельов В. А. – представник класу 470
4. Гавриш Т. М. – представник класу Finn
5. Чес М. М. – представник класу Laser
6. Ларичева С.С. – представник класу Laser Radial
7. Ромашов Р.В. – представник класу Laser 4,7
8. Нижегородов О.Ю. - представник класу RS:X (в телефонному режимі)
Кворум витримано, в засіданні беруть участь 8 осіб
Також в засідання беруть участь:
1. Львов О.С. – м. Київ
Порядок денний:
1. Вибори Голови Спортивного комітету на 2017 рік.
2. Затвердження пропозицій щодо допуску та номерів програми всеукраїнських
змагань та чемпіонату України на 2017 рік.
Затвердження пропозицій щодо системи заліку на всеукраїнських змаганнях
2017 року.
3. Затвердження критеріїв відбору для участі у чемпіонатах світу, Європи на
2017 рік.
4. Затвердження системи підрахунку річного рейтингу ВФУ для олімпійських
класів яхт.
Затвердження переліку змагань для підрахунку щорічного рейтингу на 2017
рік.
5. Затвердження пропозицій щодо змін кваліфікаційних норм та вимог Єдиної
спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту (вітрильний
спорт) на 2017-2020 рр.
6. Затвердження пропозицій щодо складу національної збірної команди
України з вітрильного спорту на 2017 рік.
7. Затвердження пропозицій щодо штатного складу національної збірної
команди України з вітрильного спорту на 2017 рік
8. Різне
Голосування про порядок денний
Голосували : одноголосно.
1. Питання перше порядку денного.
Вибори Голови Спортивного комітету на 2017 рік.
Доповідач Кисельова Ю.В.
Поінформувала усіх присутніх про Склад Спортивного комітету ВФУ на
2017 рік. Усі асоціації класів провели загальні збори та обрали своїх представників
та їх заступників у Спортивному комітеті ВФУ на 2017 рік. Виписки протоколів
загальних зборів асоціацій надані до Спортивного комітету ВФУ.
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Склад Спортивного комітету ВФУ на 2017 рік
1. Представник асоціації класу "Оптиміст" Кисельова Юлія Валеріївна (м. Київ)
Заступник представника
Балабуха Ольга Сергіївна (м. Харків)
2. Представник асоціації класу "Кадет"
Заступник представника

Кисельова Юлія Валеріївна (м. Київ)
Ажгерей Наталія Георгіївна (м. Дніпро)

3. Представник асоціації класу "Лазер"
Чес Максим Миколайович (м. Київ)
Заступник представника
Кудряшов Валерій Валерійович (м. Маріуполь)
4. Представник класу "Лазер Радіал"
Заступник представника
5. Представник класу "Лазер 4,7"
Заступник представника

Ромашов Роман Володимирович (м. Київ)
Блюммер Олександр Валерійович (м. Одеса)

6. Представник класу "Фінн"
Заступник представника
7. Представник класів "RS:X",
"Techno293"
Заступник представника

Ларичева Софія Сергіївна (м. Миколаїв)
Гафенко Анастасія Павлівна (м. Київ)

Гавриш Тарас Миколайович (м. Київ)
Гусенко Валерій Григорович (м. Дніпро)
Нижегородов Олексій Юрійович (м. Тернопіль)
Тугарєв Олександр Сергійович (м. Тернопіль)

8. Представник асоціації класу "470" Кисельов Володимир Анатолійович (м. Київ)
Заступник представника
Герасименко Олександр Анатолійович (м. Дніпро)
9. Головний тренер штатної збірної команди України

вакансія

10. Голова Комісії атлетів ВФУ
Гусенко Андрій Валерійович (м. Дніпро) з дорадчим голосом
Доповідач запропонувала висувати кандидатури на посаду Голови Спортивного
комітету на 2017 рік із осіб, які входять до обраного складу комітету.
Виступав: Ромашов Р.В.
Запропонував залишити на посаді Голови Спортивного комітету ВФУ
Кисельову Юлію Валеріївну. Вона добре та сумлінно виконує свої обов’язки,
своєчасно інформує членів Спортивного комітету о проблемах та питаннях, які
потребують вирішення.
Інших кандидатур на посаду Голови Спортивного комітету на 2017 рік не
надходило.
Голосування:
За – одноголосно
Рішення – обрати Головою Спортивного комітету ВФУ на 2017 рік Кисельову
Юлію Валеріївну.
2. Питання друге порядку денного
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Затвердження пропозицій щодо допуску та номерів програми всеукраїнських
змагань та чемпіонату України на 2017 рік.
Затвердження пропозицій щодо системи заліку на всеукраїнських змаганнях
2017 року.
Доповідач Кисельова Ю.В.
Ознайомила усіх присутніх з проектом календаря головних змагань України
на 2017 рік згідно з поданими заявками від регіонів, клубів. Звернула увагу, що
наразі на проведення чемпіонату України серед юніорів заявок не надходило.
Усі обговорювали наданий проект календаря.
Виступав Кисельов В.А.
Зазначив, що проведення чемпіонату України серед юніорів дуже важливо.
При умові проведення чемпіонату серед юніорів у рамках чемпіонату в
олімпійських класів, по-перше це відбирає один старт у юніорів, по-друге не дає
можливості участі спортсменам юніорам (юнакам) у класі Лазер Радіал та
вітродошки "RS:X". Запропонував провести чемпіонат України серед юніорів
разом з всеукраїнськими змаганнями серед юнаків та дівчат «Дружба» у жовтні у
м. Одесі. Невелика кількість учасників чемпіонату серед юніорів дає можливість
додати цей захід до дитячих змагань, також юніорам буде надана можливість
змагатися на морській акваторії та продовжити таким чином свій змагальний сезон в
Україні. Для погодження проведення чемпіонату України серед юніорів разом з
всеукраїнськими змаганнями «Дружба» необхідно звернутися до організаторів цих
змагань.
За пропозицію Кисельова В.А.
Голосували:
За – одноголосно
Рішення:
Провести чемпіонат України серед юніорів разом з всеукраїнськими змаганнями
серед юнаків та дівчат «Дружба» 11-15.10.2017 м. Одеса
Виступала Кисельова Ю.В.
Звернулася з проханням розглянути та підтримати проведення ще
додаткового змагання для класу «Оптиміст» - чемпіонат України з командних
перегонів у класі «Оптиміст». Наразі на чемпіонатах світу та Європи у програмі є
командні перегони, але наші спортсмени не мають достатньо практичної
можливості навчитися цьому. На чемпіонатах асоціації проводяться командні
перегони, але цього на жаль недостатньо. Проведення чемпіонату з командних
перегонів заплановано у строки, які дають можливість ефективно витрачати кошти
для переїзду на змагання, а також взяти участь в подальшому у Кубку Європи з
командних перегонів у Німеччині наприкінці жовтня.
Зауважила, що необхідно підтримати проведення всеукраїнських змагань
серед юнаків та дівчат серед юнаків «Вітрила надій» у Світловодському районі.
Після обговорювання запропоновано для голосування наступний календар
головних змагань України в олімпійських класах та серед юнаків та дівчат
№

Назва змагань

Строки
проведення

Місце
проведення
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1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Всеукраїнські змагання в олімпійських
класах «Олімпійський тиждень»
Всеукраїнські змагання серед юнаків та
дівчат «Шаболатський тиждень»
Всеукраїнські змагання в олімпійських
класах, серед юнаків та дівчат
«Київський вітрильний тиждень»
Кубок України в олімпійських класах

26.04 –30.04

м. Одеса

04.05 –08.05

Всеукраїнські змагання серед юнаків та
дівчат «Вітрила надій»
Чемпіонат України в неолімпійських
номерах програми
Чемпіонат України в олімпійських
номерах програми, Чемпіонат України
серед юнаків та дівчат
Чемпіонат
України
з
командних
перегонів у класі «Оптиміст»
Чемпіонат України серед юніорів,
всеукраїнські змагання серед юнаків та
дівчат «Дружба»

24.06 –28.06

смт Сергіївка
Одеська обл.
м. Вишгород
Київське
водосховище
м. Вишгород
Київське
водосховище
Світловодський
район
м. Миколаїв

03.06 – 07.06
17.06 – 21.06

05.08-09.08
12.09 – 17.09
07.10 – 10.10
11.10 – 15.10

м. Вишгород
Київське
водосховище
смт Сергіївка
Одеська обл.
м. Одеса

Голосували:
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Виступала Кисельова Ю.В.
Надала усім присутнім аналітичну довідку участі класів «420», «Ультра» у
всеукраїнських змаганнях, чемпіонатах України (Додаток №1).
Для активізації роботи тренерів у цих класах, для їх подальшого розвитку у
підготовці резерву збірної команди України та для підняття вагомості звання
«Чемпіон України» запропонувала звернутися до комітету з проведення змагань
ВФУ, Президії ВФУ з наступною пропозицією:
«Включати у програму чемпіонату України серед юнаків та дівчат класи «420»
(юнаки, дівчата), «Ультра» (відкритий)» у разі участі цих класів у попередніх
всеукраїнських змаганнях не менше ніж 6 (шість) яхт у стартовій групі. Вилучити
із програми чемпіонату України серед юніорів клас «420» у зв’язку з його
відсутністю останні 3 роки на цих змаганнях».
Голосували:
За – одноголосно
Рішення прийнято.
Виступали: Чес М.М., Кисельов В.А., Гавриш Т.М., Ларичева С.С., Ромашов Р.В.
Наразі на міжнародних змаганнях система заліку враховує вилучання 1
гіршого результату. Також на чемпіонаті України у нас проводяться медальні
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перегони (окремий день), але на жаль зараз рівень спортсменів України не дає їм
можливості пробитися до медальних перегонів на міжнародних змаганнях.
Після обговорювання на голосування висунуто наступні пропозиції:
1. На всіх всеукраїнських змаганнях, чемпіонатах України:
Перегони флоту складаються із 12 перегонів флоту. У разі проведення 5 - 10
перегонів вилучатиметься один гірший результат судна, а 11-12 перегонів
вилучатиметься два гірших результати судна.
2. На Чемпіонаті України в олімпійських номерах програми вилучити з
розкладу медальні перегони. Змагання проходять (12-17.09.2017) 1 день реєстрації
та 5 перегонових днів флоту за системою заліку викладеною у п.1.
3. Чемпіонат України серед юнаків та дівчат провести за розкладом Чемпіонату
України в олімпійських номерах програми 6 днів (1 день реєстрації + 5
перегонових днів флоту) та заліком викладеним у п.1.
Голосували:
За – одноголосно
Рішення прийнято.
3. Питання третє порядку денного
Затвердження критеріїв відбору для участі у чемпіонатах світу, Європи на
2017 рік.
Доповідач Кисельова Ю.В.
Усі асоціації надали системи відбору на участь у чемпіонатах світу, Європи, які
вони затвердили на своїх загальних зборах. Ці системи було об’єднано у єдиний
документ, який надано на розгляд та затвердження (Додаток №2).
Усі присутні були ознайомлені з проектом цього документу.
Зауважень щодо цього документу не надходило.
На голосування висунута пропозиція затвердити запропоновану систему відбору на
участь у чемпіонатах світу, Європи на 2017 рік.
Голосували:
За – одноголосно
Рішення прийнято.
4. Питання четверте порядку денного
Затвердження системи підрахунку річного рейтингу ВФУ для олімпійських
класів яхт.
Затвердження переліку змагань для підрахунку щорічного рейтингу на 2017
рік.
Доповідач Кисельова Ю.В.
Поінформувала, що асоціації класів «Оптиміст», «Кадет» затвердили перелік
змагань та систему підрахунку річного рейтингу на 2017 рік на своїх загальних
зборах у жовтні 2016 року. В олімпійських класах свої пропозиції надали асоціації
вітродошки, класу Лазер, тому наразі затвердити систему підрахунку рейтингу по
усім олімпійським класам неможливо.
Спортивний комітет підрахує річний рейтинг за 2017 рік (для приклада) по
усім олімпійським класам за положенням, яке надано асоціаціями вітродошки та
класу Лазер враховуючи усі українські головні змагання для додаткового критерію
при формуванні збірної команди, виявлення кращого спортсмена року.
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5. Питання п’ятє порядку денного
Затвердження пропозицій щодо змін кваліфікаційних норм та вимог Єдиної
спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту (вітрильний
спорт) на 2017-2020 рр.
Доповідач: Кисельова Ю.В.
У зв’язку з початком нового олімпійського циклу необхідно внести деякі зміни до
існуючих кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з
вітрильного спорту.
До Спортивного комітету ВФУ надійшли пропозиції від асоціації вітродошки,
Київського гоночного клубу, з якими було ознайомлено усіх присутніх.
Виступав Кисельов В.А.
Зауважив, що проблеми виконання звання «Майстер спорту України» є не тільки в
класі вітродошки "RS:X", але й в жіночому номері програми класу «470». В
усьому світі звертають увагу на гендерний розвиток вітрильного спорту, нам також
треба мотивувати дівчат та жінок займатися вітрильним спортом. При існуючій
класифікації у класі «470» (жін.) неможливо виконати норматив МСУ.
Усі присутні обговорювали різні запропоновані варіанти щодо внесення змін.
На голосування висунули наступні пропозиції:
1. Викласти перелік неолімпійських класів яхт у такій редакції:
«Неолімпійські класи яхт:
"Лазер-Р" (чоловіки), "Лазер-4,7", "420", "Торнадо", "Мелжес 24", "Farr 40",
"SB 20", "Дракон", "Солінг", "Зірковий", "Etchells", "Platu 25", "Byte СII",
"Оптиміст", "Кадет", "Ultra", "Ultra М", "Ultra D",
вітродошки "Формула
Віндсерфінг", "Techno293", крейсерсько-перегонові яхти (ORC)» .
Голосували:
За – одноголосно
Рішення прийнято
2. Внести доповнення до кваліфікаційних норм та вимог
«Майстер спорту України»:
2.1.
1-2 — на чемпіонаті України серед олімпійських класів у класі "RS:X" за
умови участі не менше ніж 10 екіпажів
Голосували:
За –7
Проти – 0
Утримався – 1
Рішення прийнято
2.2.
1 — на чемпіонаті України серед олімпійських класів в жіночих номерах
програми за умови попадання до першх 50% учасників стартової групи;
Голосували:
За –7
Проти – 0
Утримався – 1
Рішення прийнято
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2.3.
посісти місце у перших 20% серед учасників чемпіонату України (дорослі,
юніори) за умови перемоги над 4 стерновими (капітанами) – майстрами спорту
України;
посісти місце у перших 20% серед учасників всеукраїнських змагань, які
включено до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів України, в олімпійських, неолімпійських класах (номерах програми) та
залікових групах крейсерсько-перегонових яхт (ORC) за умови перемоги над 4
стерновими (капітанами) – майстрами спорту України та участі не менше ніж 7
екіпажів у класі (стартовій групі)."
Голосували:
За – одноголосно
Рішення прийнято
2.4
2-6 — на міжнародних регатах 1-3 ступенів ISAF за календарем Міжнародної
федерації вітрильного спорту за умови участі в номері програми не менше ніж 6
країн
Голосували:
За –3
Проти – 1
Утримався – 4
Рішення не прийнято
3. Внести доповнення до кваліфікаційних норм та вимог виклавши їх у
наступній редакції:
"Кандидат у майстри спорту України"
Увійти до числа 50 % кращих спортсменів на змаганнях ІІІ, ІV, V рангів за
умови перемоги над 4 стерновими – кандидатами у майстри спорту України та
участі не менше ніж 7 екіпажів у класі (стартовій групі);
1 — на змаганнях ІІІ, ІV, V рангу за умови участі не менше ніж 7 екіпажів у
класі (стартовій групі)."
Голосували:
За –7
Проти – 0
Утримався – 1
Рішення прийнято
6. Питання шосте порядку денного
Затвердження пропозицій щодо складу національної збірної команди України
з вітрильного спорту на 2017 рік.
Доповідач – Кисельова Ю.В.
6.1. Обговорення основного складу національної збірної команди України з
урахуванням здачі контрольних нормативів з фізичної підготовки та медичних
висновків (зауважень). Додаток № 3
Запропонований склад національної збірної команди України (основний склад)
винесено на голосування.
Голосування:
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За - одноголосно.
Рішення прийнято.
6.2. Обговорення кандидатського складу національної збірної команди України з
урахуванням здачі контрольних нормативів з фізичної підготовки та медичних
висновків (зауважень). Додаток №4.
До запропонованого складу додати, як виняток за результатами 2015 року, Ізарова
Олександра - стернового класу «470», який змінив у середині сезону шкотового,
але сумлінно тренується, бере участь у всіх всеукраїнських змаганнях, здав у
повному обсязі нормативи з фізичної підготовки (письмова заява тренера
Давидченка М.В.).
Запропонований склад національної збірної команди України (кандидати) з
урахуванням пропозиції тренера Давидченка М.В. винесено на голосування.
Голосування:
За - одноголосно
Рішення прийнято.
6.3. Обговорення резервного (юнацького) складу національної збірної команди
України. Додаток № 5.
Запропонований склад національної збірної команди (резерв) було
затверджено на загальних зборах асоціації «Оптиміст», «Кадет», «Лейзер 4,7»
29.10.2016 року за умови здачі контрольних нормативів з фізичної підготовки у
повному обсязі.
Є спортсмени, які не здали нормативи з фізичної підготовки по деяким
вправам, вони надали медичні довідки, інші почали активно займатися загальною
фізичною підготовкою, надсилають відеозвіти. Здача контрольних нормативів з
фізичної підготовки є обов’язковою вимогою при затверджені складу груп у
ДЮСШ, СДЮСШОР, також при присвоєнні юнацьких спортивних розрядів.
Спортсмени, які планують брати участь у міжнародних змаганнях повинні
мати відповідну загально фізичну підготовку для змагання при сильному вітрі.
Враховуючи, що деякі тренери халатно віднеслися к своїм професійним
обов’язкам, є пропозиція надати юним спортсменам більше часу для підготовки
виконання нормативів з фізичної підготовки у повному обсязі.
На голосування висунута наступна пропозиція разом з Додатком № 5:
Затвердити резервний (юнацький) склад національної збірної команди
України (Додаток № 5). Спортсмени, які не здали затверджені контрольні
нормативи з фізичної підготовки у повному обсязі, повинні це зробити до
01 травня 2017 року. Спортсмени, які до 01 травня 2017 року не здали затверджені
контрольні нормативи з фізичної підготовки будуть виключені з системи відбору
національної збірної команди України з вітрильного спорту для участі у
чемпіонатах світу, Європи 2017 року.
Голосували:
За – 7
Проти – 0
Утримались – 1
Рішення прийнято.
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7. Питання сьоме порядку денного
Затвердження пропозицій щодо штатного складу національної збірної
команди України з вітрильного спорту на 2017 рік
Доповідач: Кисельова Ю.В.
Наразі є 18 ставок Мінмолодьспорту для спортсменів-інструкторів з вітрильного
спорту.
Зауважила, що спортсмени, які знаходяться на службі в ЗСУ можуть працювати у
Міністерстві молоді та спорту України на посаді спортсмена-інструктора тільки за
сумісництвом, це Швець Борис, Мацуєв Павло, Гусенко Андрій.
Представник кожного олімпійського класу надав свої пропозиції щодо розподілу
штатних ставок відповідно до конкурентності у класі, його кількості на
всеукраїнських змаганнях та виступу на міжнародних змаганнях. Після
обговорювання та узгодження усіх пропозицій на голосування висунена наступна
пропозиція:
Клас «470»
Швец Борис
Мацуєв Павло
Самарін Єгор
Осляк Денис
Львов Ігор
Маловичко Ілля
Вертелецький Ілля
Баранник Владислав
Кисельова Анна
Сингаєвська Анастасія
Гуменко Катерина

1991
1990
2000
1997
1998
1999
1994
1995
1993
1998
1998

1 ЧУ
1 ЧУ
2 ЧУ
2 ЧУ
3 ЧУ
3 ЧУ
4 ЧУ, 1 ЧУЮ
4 ЧУ, 1 ЧУЮ
1 ЧУ, 1 КУ
1 ЧУ, 1 КУ
2 ЧУ

ЗСУ
ЗСУ

0,5
0,5
1
1
1
1
0,5
0,5
1
1
1

ЗСУ

0,5
1

Клас Фінн
Гусенко Андрій
Гавриш Тарас
Клас Лазер
Кудряшов Валерій
Пачес Георгій
Жукалін Іван

1988
1974

1 ЧУ
2 ЧУ

1983
1995
1989

1 ЧУ, 1 КУ
2 ЧУ, 3 КУ
3 ЧУ, 2 КУ

1
1
0,5

Клас Лазер Радіал
Ларичева Софія
Гафенко Анастасія
Виноградова Єлизавета

1994
1988
2001

1 ЧУ
2 ЧУ
3 ЧУ

1
1
0,5

Клас RS:X
Тугарєв Олександр
Менделенко Владислав
Воловець Мар’ян

1995
1999
1996

1 ЧУ, 1 КУ
2 ЧУ
3 ЧУ

1
1
0,5
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За – одноголосно
Рішення прийнято.
Виступав: Чес М.М.
Запропонував підписати контракти зі спортсменами класу Лазер Радіал та
екіпажем класу «470» Вертелецький Ілля/ Баранник Владислав строком на півроку.
У разі виконання усіх зобов’язань, нормативів з фізичної підготовки та виконання
індивідуальних планів підготовки продовжити контракти до кінця 2017 року. Після
обговорювання, в якому взяли участь усі присутні, дана пропозиція висунута на
голосування.
За дану пропозицію голосували:
За - одноголосно
Рішення прийнято.
8. Питання восьме порядку денного
Різне
Доповідач: Ромашов Р.В.
Запропонував внести до Єдиного календарного плану Мінмолодьспорту на 2017
рік проведення весняної та осінньої серій НТЗ.
Пропозиція - планувати календар Мінмолодьспорту 2017 року таким чином, щоб
члени національної збірної команди України мали можливість тренуватись в
Україні на серії весняних НТЗ (2 збори по 13 днів кожний) та на серії осінніх НТЗ
(2 збори по 13 днів кожний). Перші збори провести у квітні 2017 року перед
першими всеукраїнськими змаганнями.
Голосування - одноголосно.
Рішення прийнято.
Голова Комітету

Кисельова Ю. В.

Секретар

Чес М. М.

