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Протокол № 12/17 

Засідання Спортивного комітету ВФУ 
15.03.2017  

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 (в телефонному режимі) 

4. Гусенко В. Г. – заступник представника  класу Finn (в телефонному режимі) 

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 
 

 

Порядок денний: 

1. Обговорювання та затвердження кандидатур на посади старших тренерів 

олімпійських класів штатної команди України. 

   2. Обговорювання та затвердження форми звітів членів національної збірної 

команди України з вітрильного спорту. 

    

Голосування про порядок денний 

Голосували: одноголосно. 
 

1. Питання перше порядку денного. 

Обговорювання та затвердження кандидатур на посади старших тренерів 

олімпійських класів штатної команди України. 

Доповідач  Кисельова Ю.В.  

 На попередньому засіданні Спортивного комітету ВФУ (протокол                            

від 15.02.2017  № 11/17) зазначалося про необхідність роботи старших тренерів 

класів у всіх олімпійських класах. Асоціаціям класів "470" та "RS:X" було 

запропоновано висунути  кандидатури на ці посади.  
 

Асоціація вітродошки на посаду старшого тренера висунула кандидатуру Тугарєва 

Олександра Сергійовича (м. Тернопіль). 

На голосування висунута пропозиція: 

Відповідальним за виконання обов’язків старшого тренера класу "RS:X"  

визначити тренера Тугарєва Олександра Сергійовича. 

Голосували: 

За – 7 

Утримався – 1 

Проти – 0  

Рішення прийнято 
 

Від асоціації класу "470" її  представник  Кисельов В.А. надав  протокол 

опитування тренерів спортсменів класу основного складу національної збірної 
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команди України (Ажгерей Н.Г., Яменко В.М., Казіміров О.Г, Герасименко О.А.) 

щодо не заперечення про призначення старшим тренером класу Кисельова В.А. 

Сам Кисельов В.А. також виявив бажання працювати на цій посаді. 
 

На голосування висунута пропозиція: 

Відповідальним за виконання обов’язків старшого тренера класу "470" визначити 

Кисельова Володимира Анатолійовича.  

Голосували: 

За – 7 

Утримався – 1 

Проти – 0  

Рішення прийнято 
 

2. Питання друге порядку денного 

Обговорювання та затвердження форми звітів членів національної збірної 

команди України з вітрильного спорту. 

Виступав: Чес М.М. 

Зауважив, що для ефективної роботи збірної команди необхідно аналізувати роботу 

спортсменів та їх тренерів протягом всього року, тому є необхідність впровадити 

систему звітів спортсменами, контролювати та аналізувати їх. 
 

Запропонував затвердити наступну форму звітів для спортсменів основного та 

кандидатського складу національної збірної команди: 
 

Форма звіту спортсмена-інструктора 

Звіти надсилаються спортсменами основного та кандидатського складу національної 

збірної команди України з вітрильного спорту на електронну пошту відповідальній особі 

(старшому, головному тренеру штатної команди України з вітрильного спорту) протягом                      

5 календарних днів після закінчення місяця або спортивного заходу. Звіти  за кожен місяць року 

та за кожний окремий спортивний захід подаються окремо починаючи з 1 квітня 2017 року. 

Клас Лазер, Лазер Р  

Ромашов Роман Володимирович               sail-child@ukr.net 

Дмитренко Катерина Миколаївна              katy470@bigmir.net 

Клас 470, Фінн, RS:X 

Дмитренко Катерина Миколаївна              katy470@bigmir.net 
 

1. Звіт  про обсяги виконаної роботи за місяць: 
Місяць - 

№ Перелік План Виконано 

1 Кількість тренувальних днів   

2 СП (часів)   

3 СФП (часів)   

4 Теорія (часів)   

5 Робота з матеріальною частиною (часів)   

 

2. Звіт  про обсяги виконаної роботи за НТЗ або змагання:* 

 Строки спортивного заходу:    

№ Перелік План Виконано 

1 Кількість тренувальних днів   

 Кількість змагальних днів   

2 СП (часів)   

3 СФП (часів)   
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4 Теорія (часів)   

5 Робота з матеріальною частиною (часів)   

 

Аналіз  участі у НТЗ або змаганні: 

- Задачі  (плануємий результат); 

- Аналіз акваторії та метеоумов; 

- Старт та стартова розв'язка; 

- Лавірування (тактичний план, прийняття рішень, проминання знаків та перешкод); 

- Попутний курс (тактичний план, особливості, робота з суперниками); 

- Позитивні сторони участі в НТЗ або виступу в змаганнях (які треба розвивати); 

- Негативні сторони (проблеми, помилки, над чим треба працювати); 

- Висновки (виконаний результат); 

- Способи вирішення проблем. 

 

* Звіт за кожен спортивний захід подається окремо 

 

За дану пропозиції голосували: 

За – 8 

Утримався – 0 

Проти – 0  

Рішення прийнято. 

  

Голова Комітету 

 

Кисельова Ю. В. 

Секретар 

 

Чес М. М. 

 


