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Протокол № 10/17
Засідання Спортивного комітету ВФУ
09.01.2017
м. Київ
На засіданні присутні члени Спортивного комітету:
1. Кисельова Ю. В. – представник класу Оптиміст – Голова Спортивного комітету
Заступник представника класу Оптиміст – Балабуха О.С. (он-лайн)
2. Кисельова Ю. В. – представник класу Кадет
Заступник представника класу Кадет – Ажгерей Н.Г. (он-лайн)
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 (он-лайн)
Кворум витримано, в засіданні беруть участь 8 осіб
Також в засідання беруть участь:
Лука Р.М. – Президент Вітрильної федерації України
Порядок денний:
1. Обговорювання та затвердження кандидатури на посаду державного тренера
України з вітрильного спорту, яка пропонується Спортивним комітетом ВФУ.
2. Обговорювання та затвердження розподілу коштів Мінмолодьспорту, які надані
вітрильному спорту у 2017 році на проведення спортивних заходів Єдиного
календарного плану.
3. Затвердження плану підготовки збірної команди України з вітрильного спорту
на 1 квартал 2017 року відповідно до виділених коштів Мінмолодьспортом.
4. Різне
Голосування про порядок денний
Голосували: одноголосно.
1. Питання перше порядку денного.
Обговорювання та затвердження кандидатури на посаду державного тренера
України з вітрильного спорту, яка пропонується Спортивним комітетом
ВФУ.
Доповідач Кисельова Ю.В.
Поінформувала усіх присутніх про осіб, які подали документи на конкурсну
комісію на посаду державного тренера з вітрильного спорту України:
1. Ромашов Роман Володимирович – м. Київ, МСУ, тренер СДЮСШОР з
вітрильного спорту;
2. Поповненко Ігор Олегович – м. Київ, працівник ЦР ФСТ «Спартак»;
3. Казнадей Олександр Анатолійович – м. Київ.
Асоціація класу «Лазер» надала ВФУ лист-клопотання щодо підтримки
кандидатури Ромашова Р.В. Також на ім’я голови Спортивного комітету ВФУ
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надійшов лист від тренерів Одеської обл., м. Южний – Гудими О.П. та
Дмітрієвої Н.В. з проханням підтримати на посади:
Державного тренера – Ромашова Романа Володимировича;
Головного тренера – Чеса Максима Миколайовича.
Усі присутні обговорювали кожну окрему кандидатуру.
Виступали: Лука Р.М., Кисельов В.А., Ларичева С.С., Чес М.М.
Свою думку о взаємодіях державного тренера з вітрильного спорту та
Вітрильною федерацією України також висловив Лука Р.М.
Президент ВФУ зазначив, що відповідно до своїх посадових обов’язків державний
тренер насамперед займається програмою розвитку виду спорту, а всі питання що
стосуються національної збірної команди, системи відбору та інші сугубо
спортивні питання повинні вирішуватися тільки в співпраці із головним тренером
збірної команди та Спортивним комітетом ВФУ. Також Лука Р.М. зауважив, що
посада державного тренера , це посада насамперед менеджера виду спорту.
Лука Р.М. поважає думку асоціацій та тренерів, але зауважив, що робота
Ромашова Р.В. була б більше доцільною та ефективною для збірної команди на
посаді тренера штатної команди, як тренера-практика.
Після усіх виступів на голосування висунуто наступні пропозиції:
1. Висловити недовіру кандидатурі Поповненка І.О. та не підтримувати його
кандидатуру на посаду державного тренера України з вітрильного спорту.
Голосування:
За – 7
Проти – 0
Утримався – 1 (Гавриш Т.М.)
Рішення – пропонувати Президії ВФУ не підтримувати кандидатуру Поповненка
Ігоря Олеговича на посаді державного тренера України.
2. Пропонувати Президії ВФУ на свій розсуд обрати кандидатуру на посаду
державного тренера України.
Голосування:
За – одноголосно
Рішення – пропонувати Президії ВФУ на свій розсуд обрати кандидатуру на
посаду державного тренера України.
3. Пропонувати кандидатуру Ромашова Р.В. на посаду штатного тренера
національної збірної команди України з вітрильного спорту.
Звернутися до Вітрильної федерації України з проханням клопотати до
Мінмолодьспорту щодо цього питання та проконтролювати його вирішення.
Голосування:
За – одноголосно
2. Питання друге порядку денного
Обговорювання та затвердження розподілу коштів Мінмолодьспорту, які
надані вітрильному спорту у 2017 році на проведення спортивних заходів
Єдиного календарного плану.
Доповідач Кисельова Ю.В.
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Ознайомила усіх присутніх з бюджетом вітрильного спорту на 2017 рік –
2 168 518 грн. Це самий маленький бюджет за остання 12 років, який обумовлено
тим, що вітрильний спорт на наступні 4 роки олімпійського циклу (2017-2020 р.)
буде знаходиться у 3 категорії по пріоритетності літніх олімпійських видів спорту.
Цих коштів не вистачає ні на проведення всеукраїнських змагань в повному
обсязі, ні на підготовку та участь у змаганнях основного складу збірної команди, ні
на підготовку резерву. Таким чином без збільшення фінансування (бюджетного чи
позабюджетного) вітрильному спорту неможливо буде отримати результати, які б
змогли не тільки підняти рейтинг виду спорту, але й зберегти вітрильний спорт, як
спорт вищих досягнень, яким пишається Україна.
Із наданої виду спорту суми коштів пропоную:
1. 225 000 грн. – виділити на проведення всеукраїнських змагань (не в
повному обсязі);
2. 300 000 грн. – на проведення НТЗ зі спеціальної підготовки (всього 2);
3. 280 000 грн. – на забезпечення участі у чемпіонатах світу, Європи серед
юнаків в класах «Оптиміст», «Кадет», «Лейзер 4,7», «Techno293» (не в повному
обсязі).
Залишок коштів розподілити по класам з урахуванням результативності класу
(участь спортсменів класу у ХХХІ Олімпійських іграх, кількості та конкурентності,
як основного так юніорського складу):
Клас «Фінн» –160 000 грн;
Клас «Лазер» – 160 000 грн;
Клас «Лазер Р» – 170 000 грн;
Клас «470» (чол., жін. ) – 600 000 грн;
Клас «RS:X» (чол.) – 200 000 грн.
Кожній асоціації було запропоновано надати на засідання Спортивного комітету ВФУ
відповідно до запропонованого бюджету класу перелік змагань та сумою його
фінансування.
При розподілі коштів кожна асоціація повинна обов'язково врахувати забезпечення
участі спортсменів юніорів не менш ніж в одному міжнародному змаганні
(етап Кубку Європи, чемпіонат світу чи чемпіонат Європи).
Також доповідач зауважила, що усі спортсмени та тренери повинні звітуватися після
участі у змаганнях та нести відповідальність за плануємий та показаний результат.
Усі обговорювали дане питання.
Запропонованих коштів вистачає провести один НТЗ та забезпечити участь у 1-2
міжнародних змаганнях для основного складу збірної команди, у 1 змаганнях для
юніорів.
Також було зауважено, що дорослі спортсмени при відрядженні на змагання при
наявності вільного місця в автотранспорті бажано щоб брали спортсменів-юніорів.
За запропонований розподіл голосували:
За – одноголосно.
Рішення прийнято
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Представники класів запропонували наступні змагання, які фінансуються
державою.
Клас «Фінн» - 160 000 грн;
1. Чемпіонат Європи
05-13.05, Франція
– 55 000 грн
2. Чемпіонат світу серед юніорів 18-27.08, Угорщина
– 37 000 грн
3. Чемпіонат світу
01-10.09, Угорщина
– 68 000 грн
У зв’язку з тим, що деякі змагання у цих класів будуть проводитися разом,
доцільно кошти цих класів об’єднати
Клас «Лазер» - 160 000 грн + клас «Лазер Р» - 170 000 грн:
1. Етап Кубку Європи «Дельта Ллойд регата»
23-27.05, Нідерланди – 30 000 грн
2. Етап Кубку Європи в класі «Лазер»
01-04.07, Німеччина – 80 000 грн
3. Чемпіонат Європи в класі «Лазер Р» юніори 06-13.07, Польща
– 35 000 грн
4. Чемпіонат світу в класі «Лазер Р»
19-26.08, Нідерланди – 50 000 грн
5. Test Event (Пачес Г.)
07-13.08, Данія
– 30 000 грн
6. Чемпіонат Європи в класах «Лазер», «Лазер Р» 01-08.10, Іспанія
–105 000 грн
Клас «470» (чол., жін. ) – 600 000 грн:
1. Чемпіонат Європи
2. Чемпіонат світу
3. Чемпіонат Європи серед юніорів

05-13.05, Монако – 200 000 грн
07-15.07, Греція – 205 000 грн
06-13.08, Італія – 195 000 грн

Клас «RS:X» (чол.) – 200 000 грн.
1. Міжнародна регата «Андалузький тиждень» 23-28.02, Іспанія – 50 000 грн
2. Етап Кубку Європи «Призи Принцеси Софії» 24.03-01.04, Іспанія – 60 000 грн
3. Чемпіонат Європи серед дорослих, юніорів
06-13.05, Франція – 90 000 грн
На усі змагання відряджаються спортсмени члени національної збірної
команди України відповідно до затвердженої системи відбору.
Усі зазначали, що з такою підготовкою вітрильному спорту дуже складно
буде як отримати ліцензії на участь у наступних Олімпійських іграх так й
підготовити та зберегти юніорів та резерв.
Висунуто на голосування наступні питання:
1. Затвердити запропонований розподіл коштів на 2017 рік із переліком спортивних
заходів та зазначеним фінансуванням кожного.
2. Звернутися до Президії ВФУ з проханням підтримки національної збірної
команди України з вітрильного спорту, а саме звернутися до Мінмолодьспорту,
НОКу України, спонсорів щодо виділення фінансування для існування та розвитку
вітрильного спорту в Україні.
Голосували за 1 питання:
За – одноголосно.
Рішення прийнято.
Голосували за 2 питання:
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За – одноголосно.
Рішення прийнято.
3. Питання третє порядку денного
Затвердження плану підготовки збірної команди України з вітрильного
спорту на 1 квартал 2017 року відповідно до виділених коштів
Мінмолодьспортом.
Доповідач Кисельова Ю.В.
Усі спортсмени штатної команди надали свої індивідуальні плани підготовки у
тому числі і на перший квартал. Наприкінці 2016 року було обговорено та
заплановано декілька спортивних заходів, це НТЗ за кордоном, у зв’язку з
неможливістю тренувань у цей період в Україні. У класів «Фінн», «470», «RS:X»
на початку травня 2017 року вже будуть проходити чемпіонати Європи, тому
зимова підготовка для них дуже актуальна. Поки що ми не маємо відповідного
фінансування виду спорту, тому запланувати зимову підготовку за кошти
Мінмолодьспорту наразі неможливо, враховуючи бюджет 2 168 518 грн. Усім
асоціаціям, спортсменам, тренерам пропоную шукати інші позабюджетні кошти
(спонсори, ФСТ, місцева допомога) для підготовки до чемпіонатів Європи, світу.
По даному питанню рішення не приймалося.
4. Питання четверте порядку денного
Різне
Виступали Гавриш Т.М., Чес М.М.
Доповідачі запропонували усім представникам класів на наступне засідання надати
варіанти розподілу коштів по класам на наступний 2018 рік, враховуючи бонусну
систему. Присутні обговорювали варіанти бонусної системи.
Рішення не приймалося.
Голова Комітету

Кисельова Ю. В.

Секретар

Чес М. М.

