Протокол № 11/17
Засідання Спортивного комітету ВФУ
15.02.2017
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 (он-лайн)
Кворум витримано, в засіданні беруть участь 8 осіб

1.
2.
3.

4.

Порядок денний:
Обговорювання та затвердження змін та доповнень до критеріїв відбору для
участі у чемпіонатах світу, Європи на 2017 рік у класах "Фінн", "Лазер".
Обговорювання бонусної системи розподілу бюджетних коштів між класами
(асоціаціями) України на 2018 рік.
Обговорювання можливості внесення чемпіонату України в олімпійських
номерах, серед юнаків та дівчат, серед спортботів до міжнародного
календаря 2017 року та встановлення відповідного міжнародного рангу.
Різне

Голосування про порядок денний
Голосували: одноголосно.
1. Питання перше порядку денного.
Обговорювання та затвердження змін та доповнень до критеріїв відбору для
участі у чемпіонатах світу, Європи на 2017 рік у класах "Фінн", "Лазер".
Доповідачі Гавриш Т., Ларичева С.
Пропозиції щодо доповнень та змін до системи відбору до участі у чемпіонатах
світу та Європи з вітрильного спорту 2017 року обговорювалися на загальних
зборах асоціацій класу "Фінн", "Лейзер".
Гавриш Т. М. запропонував для затвердження систему відбору для участі у
чемпіонаті світу в класі «Фінн» серед юніорів (18-27.08.2017, Угорщина), а саме:
ІІ. Критерії відбору спортсменів до участі у чемпіонатах світу 2017 року
2. Олімпійські номери програми (юніори)
Номер
Строки, місце
Відбіркові змагання
Кількісний
програми
проведення
склад
"Фінн"
18 - 27.08.2017 Чемпіонат Української асоціації
1 спортсмен
Угорщина
класу "Фінн" – 27-30.07**
** До складу офіційної делегації національної збірної команди України включається
спортсмен, який на зазначених змаганнях показав кращий результат серед юніорів та
увійшов до перших 50 % флоту.

Голосування за пропопозицію щодо доповнення до системи відбору в класі "Фінн"
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Голосували: за - одноголосно.
Ларичева С. запропонувала внести наступні зміни до системи відбору в класі
"Лейзер" , а саме:
І. Критерії відбору спортсменів до участі у чемпіонатах Європи 2017 року
1. Олімпійські номери програми (дорослі)
Номер
Строки, місце
Відбіркові змагання
Кількісний
програми
проведення
склад
"Laser"
01 -08.10.2017 1. Чемпіонат України в олімпійських
2 спортсмена
Іспанія
класах 27.09 – 02.10.2016
2. Всеукраїнські змагання
"Олімпійський тиждень" – 26-30.04;
3. Кубок України – 17-21.06.**
** До складу офіційної делегації включаються спортсмени, які мають послідовно
найменшу суму очок за 2 (два) результати з 3 (трьох) із зазначеного переліку заходів за
спортивним принципом.
При однаковій кількості очок має перевагу результат останніх змагань відбору. У разі
неучасті у змаганні із зазначеного переліку, спортсмен отримує очки (як останнє місце + 1
очко). Очки нараховуються за послідовні місця у підсумкових результатах змагань у
відповідній стартовій групі класу яхт.

Замість раніше затвердженого:
Номер
програми
"Laser"

Строки, місце
Відбіркові змагання
Кількісний
проведення
склад
01 - 08.10.2017 Чемпіонат світу 12-12.09.2017
2 спортсмена
Іспанія
(Хорватія)*
Голосування за пропопозицію щодо змін до системи відбору в класі "Лейзер"
Голосували: за - одноголосно.
2. Питання друге порядку денного
Обговорювання бонусної системи розподілу бюджетних коштів на 2018 рік.
Виступали: Кисельова Ю.В., Гавриш Т.М., Чес М.М., Кисельов В.А.
Обговорювали різні варіанти розподілу бюджетних коштів між класами на 2018 рік
із врахуванням спортивних результатів у класі серед дорослих, серед юніорів.
Кисельова Ю.В. запропонувала оформити надані пропозиції щодо бонусної
системи для затвердження на наступне засідання.
За дану пропозиції голосували:
За – 7
Утримався – 0
Проти – 1 (Кисельов В.А.)
Рішення прийнято.
Виступав Кисельов В.А.
Запропонував не розподіляти по бонусній системі кошти у 2018 році, а надати
кожному олімпійському класу однакову фінансову можливість готуватися до
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ліцензійного чемпіонату світу 2018 року в м. Архус (Данія) та розподілити
бюджетні кошти на ці класи.
За дану пропозиції голосували:
За – 1 (Кисельов В.А.)
Утримався – 2 (Нижегородов О. Ю., Ларичева С.С.)
Проти – 5 (Чес М.М., Ромашов Р.В., Кисельова Ю. В., Гавриш Т.М.)
Рішення не прийнято
3. Питання третє порядку денного
Обговорювання можливості внесення чемпіонату України в олімпійських
номерах, серед юнаків та дівчат, серед спортботів до міжнародного календаря
2017 року та встановлення відповідного міжнародного рангу.
Доповідач Кисельова Ю.В.
Наразі до міжнародного календаря внесено національні чемпіонати багатьох країн,
міжнародні регати, які збирають флоти менш ніж на чемпіонаті України.
Для популяризації вітрильного спорту в Україні, для підняття рейтингу країни, як
вітрильної держави, а також для розвитку українських спортсменів є необхідність
внесення головного змагання - чемпіонату України в олімпійських номерах, серед
юнаків та дівчат, серед спортботів до міжнародного календаря 2017 року та
встановлення відповідного міжнародного рангу для цих змагань (50 очок).
Усі присутні обговорювали це питання. Зазначили, що всеукраїнські змагання
"Київський вітрильний тиждень" теж доцільно внести до міжнародного календаря.
На голосування висунута наступна пропозиція:
Запропонувати ВФУ підтримати пропозицію Спортивного комітету та подати до
міжнародного календаря WS на 2017 рік із зазначенням рангу (50 очок) наступні
змагання України:
- всеукраїнські змагання "Київський вітрильний тиждень" (03-07.06.2017,
м. Вишгород);
- чемпіонат України в олімпійських номерах, серед юнаків та дівчат, серед спорт
ботів (12-19.09.2017, м. Вишгород).
За дану пропозиції голосували:
За – одноголосно
Рішення прийнято
4. Питання четверте порядку денного
Різне
4.1. Внесення змін до критеріїв для комплектування національних збірних
команд України з літніх олімпійських видів спорту
Доповідач: Кисельова Ю.В.
Для комплектування основного та кандидатського складів збірної команди з
вітрильного спорту враховуються по декілька спортивних показників, як
міжнародних так й національних чемпіонатів. Для комплектування юнацького
складу враховується лише результат чемпіонату України. Для об’єктивного
комплектування юнацького складу національної збірної команди треба додати:
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1-3 місце за рейтингом федерації.
Рейтинг федерації (ВФУ) підраховується окремо в кожному дитячо-юнацькому
класі асоціаціями класів згідно з затвердженим положенням та переліком змагань.
За дану пропозиції голосували:
За – 7
Утримався – 0
Проти – 1 (Кисельов В.А.)
Рішення прийнято
4.2. Фінансування національної збірної команди України на ІІ півріччя 2017
року.
Доповідач: Кисельов В.А.
Бюджет вітрильного спорту на 2017 рік – 2 168 518 грн. Це самий маленький
бюджет за остання 12 років.
Цих коштів не вистачає на підготовку та участь у змаганнях основного складу
збірної команди. Таким чином без збільшення фінансування (бюджетного чи
позабюджетного) вітрильному спорту неможливо буде підготувати збірну команду
для отримання результату та ліцензій на участь у Олімпійських іграх 2020 року.
Є необхідний мінімум потреби коштів на підготовку збірної команди в усіх
олімпійських класах на ІІ півріччя:
1. участь у міжнародній регаті "Test Event" ( 07-13/08/2017, Данія);
2. участь у чемпіонаті світу в класі "RS:X" – (16-23.09.2017, Японія);
3. участь у чемпіонаті Європи в класі "Лейзер", "Лейзер Р" – (01-08.10.2017,
Іспанія);
4. проведення НТЗ зі спеціальної підготовки серед дорослих, юніорів (жовтень,
Україна)
5. проведення НТЗ зі спеціальної підготовки (грудень, Іспанія);
6. участь у міжнародних регатах: "Різдвяна регата" (клас RS:X), "Imperia
Winter Regatta" (клас "470"), "Palamos Christmas Race" (класи "470", "Фінн",
"Лейзер", "Лейзер Р", етап Кубка Європи (клас "Лейзер").
Усі обговорювали дане питання.
Кисельова Ю.В. зауважила, що працівники відділу вітрильного спорту
Мінмолодьспорту вже неодноразово зверталися до керівництва з обґрунтуванням
(із зазначенням заходів) необхідної потреби коштів для виду спорту для підготовки
збірної команди.
Запропонувала на голосування наступну пропозицію:
Звернутися ще раз до Президії ВФУ з проханням підтримати національну збірну
команду України з вітрильного спорту, а саме сприяти виділенню (наданню)
додаткового фінансування у ІІ півріччі 2017 року необхідного для підготовки
збірної команди України з вітрильного спорту.
Голосували:
За – 7
Утримався – 1
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Проти – 0
Рішення прийнято
4.3.Розміри стартових внесків та щорічних членських внесків ВФУ на 2017.
Виступали Чес М.М., Кисельова Ю.В.
Доповідачі нагадали про розміри внесків у 2016 році.
Зауважили, що ВФУ не на всіх змаганнях календаря ВФУ контролює виконання
вимог допуску до змагань, а саме допуск тільки дійсних членів ВФУ. У зв’язку з
цим бюджет ВФУ та територіальних осередків значно нижче. Треба підвищити
наповнювання бюджету шляхом збільшення членів ВФУ та більше уваги надати
контролю за цим.
Після обговорювання на голосування висунута наступна пропозиція:
Пропонувати Раді ВФУ залишити стартові внески у дитячих, юнацьких та
олімпійських класах на рівні 2016 року. Спрямовувати 30% надходжень від
стартових внесків на змаганнях для нагородження переможців та призерів.
Щорічний членський внесок ВФУ для всіх категорій членів залишити на рівні 2016
року. Збільшити контроль за сплатою членських внесків до ВФУ.
Голосували:
За - одноголосно
4.3. Обговорювання кандидатур на посади старших тренерів олімпійських
класів штатної команди України.
Виступали: Кисельов В.А., Чес М.М.,
Зазначили необхідність роботи старших тренерів класів на 0,5 ставки у всіх
олімпійських класах для більш ефективної координації дій класу, організації НТЗ,
участі у змаганнях.
Асоціація класу "Лейзер" пропонує на цю посаду Ромашова Р.В.
На голосування висунута пропозиція:
Асоціаціям класів надати кандидатури на посади старших тренерів класів.
Голосували:
За – 7
Утримався – 1
Проти – 0
Рішення прийнято
Голова Комітету

Кисельова Ю. В.

Секретар

Чес М. М.

