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На засіданні присутні члени Спортивного комітету: 

1. Чес М. М. – представник класу Laser – Голова Спортивного комітету 

2. Даценко Т. Г. – представник класу  Кадет 

3. Кисельов В. А. – представник класу 470 

4. Гавриш Т. М. – представник класу Фінн 

5. Кисельова Ю. В. – представник класу  Оптиміст  

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. Вибори  Голови Спортивного комітету ВФУ на 2018 рік. 

2. Обговорювання індивідуальних планів спортсменів на 2018 рік. 

Обговорювання і затвердження системи розподілу бюджетних коштів на 

2018 рік. (доповідач Кисельова Ю.В.). 

3. Різне  

 

Голосування про порядок денний 

Голосували: одноголосно. 

 

1. Питання перше порядку денного. 

Вибори  Голови Спортивного комітету ВФУ на 2018 рік. 

Доповідач  Кисельова Ю.В 

У зв’язку з призначенням Кисельової Ю. В. на посаду державного тренера 

штатної команди національної збірної команди України за конкурсом, необхідно 

обрати нового Голову Спортивного комітету ВФУ на 2018 рік,  відповідно до 

Положення про Спортивний комітет ВФУ, із числа обраних представників 

асоціацій класів. Наприкінці грудня було проведено опитування усіх 

представників асоціацій он-лайн. 

На посаду Голови Спортивного комітету ВФУ на 2018 рік була висунута 

кандидатура представника асоціації класу Лазер – Чеса М. М.   

В голосуванні взяли участь 7 осіб (кворум витримано), які голосували 

відправляючи письмове повідомлення на e-mail Кисельової Ю.В. 

Голосували за кандидатуру Чеса М.М. 

За - одноголосно 

Ухвалили: Обрати  Головою Спортивного комітету ВФУ на 2018 рік  

Чеса Максима Миколайовича. 

 

 



 

 2 

2. Питання друге порядку денного 

Обговорювання індивідуальних планів спортсменів. 

Обговорювання і затвердження системи розподілу бюджетних коштів на  

2018 рік. 

Доповідач Кисельова Ю.В.  

У 2017 році бюджетні кошти, виділені на вітрильний спорт Міністерством 

молоді та спорту України були розподілені між асоціаціями класів. Цей розподіл 

ухвалено Спортивним комітетом ВФУ та затверджено Президією ВФУ. Витрати 

бюджетних коштів на спортивні заходи у 2017 році повністю відповідали 

затвердженому Президією ВФУ розподілу.  

Зараз вже затверджено систему відбору на головні міжнародні змагання 

сезону 2018 року, затверджено склад національної збірної команди України з 

вітрильного спорту на 2018 рік. У складі вітрильного спорту з’явився новий вид 

програми кайтбордінг. Відповідно до вимог Мінмолодьспорту України усі члени 

національної збірної команди надали для затвердження свої індивідуальні плани 

підготовки, які було проаналізовано в.о. головного тренера збірної команди 

України Чесом М. М. та також будуть аналізуватися звіти по ним. Результат 

спортсменів у сезоні 2018 року насамперед залежить від ефективного проведення 

підготовчого періоду, це також зазначено у затвердженій системі відбору на 

міжнародні змагання. Головною задачею 2018 року є отримання ліцензій  на 

чемпіонаті світу в Данії, цей факт враховувався при розробці проекту розподілу 

бюджетних коштів (додаток 1).  

У 2018 році вітрильний спорт одержав більше бюджетних коштів ніж у 2017 

році, тому дуже важливо витратити їх якомога доцільніше. Велику увагу слід 

приділити навчально-тренувальним зборам у всі вікових групах, насамперед серед 

юніорів та юнаків.  

У проекті розподілу бюджетних коштів врахована «квота головного 

тренера», це кошти, які головний тренер може додатково додати асоціації або 

конкретному спортсмену (екіпажу) за ефективне проведення підготовки та 

показаний спортивний результат. Про розробці проекту також враховувалося 

наявність юніорів у класі. 

В обговорювані взяли участь усі присутні. 

 

Виступав Кисельов В.А. 

Звернув увагу усіх присутніх на результати спортсменів класу «Кадет», які 

вони показують останні роки на міжнародних змаганнях. Це одні із найкращих 

результатів спортсменів України, тому запропонував додати класу «Кадет» для 

участі в міжнародних змаганнях ще 50 000 грн, за рахунок коштів виділених на 

проведення навчально-тренувальних зборів серед дорослих, юніорів. 

Виступав Чес М.М. 

Заявив, що керівництво збірної команди зробило усе можливе, щоб 

забезпечити спортсменів збірної команди умовами для проведення зимової 

підготовки за мінімальні кошти (Чорногорія). Але на жаль ні всі спортсмени та 

тренери бажають скористатися цією можливістю. 

 

На голосування висунуто запропонований проект розподілу бюджетних 

коштів на 2018 рік  з урахуванням пропозиції Кисельова В.А. 
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Ухвалено одноголосно 

Ухвалили: 

Затвердити запропонований проект розподілу бюджетних коштів на 2018 рік  з 

урахуванням пропозиції Кисельова В.А. (додаток 2). 

 

3. Питання третя порядку денного 

Різне 

Проведення змагань з вітрильного спорту в Україні. 

     Виступали  Гавриш Т.М., Чес. М.М.  

     Спортивні результати спортсменів України на міжнародній арені також 

залежать від рівня проведення змагань в країні. Саме на змаганнях в Україні 

спортсмени повинні отримувати основний змагальний досвід, але це не завжди є. 

Нам необхідно удосконалювати професійність роботи суддів, готувати і залучати  

молодих суддів. У зв’язку з комерційною непривабливістю дитячих змагань є 

проблемою залучення суддів, навіть на головні змагання календаря. Судді, які вже 

мають відповідні категорії суддів ВФУ повинні виконувати затвердженні ВФУ 

«Положення про національних суддів ВФУ», «Положення про суддів ВФУ з 

вітрильного спорту».   

Вже декілька років не проводились семінари зі здачею екзаменів чи тестів для 

суддів, які залучаються до змагань, особливо це стосується суддів протестових 

комітетів.  

 В обговорюванні взяли участь усі присутні. 

На голосування висунута пропозиція звернутися листом до Президії ВФУ з 

проханням активізації та покращення роботи Комітету з проведення змагань, 

враховуючи вищезазначене. Відповідальним за підготовку листа призначити 

секретаря Спортивного комітету ВФУ – Кисельову Ю.В. 

Голосування: 

За  – одноголосно 

Вирішили: 

Звернутися листом до Президії ВФУ з проханням активізувати та покращити 

роботу Комітету з проведення змагань ВФУ. Відповідальна за підготовку листа  – 

Кисельова Ю.В. 

 

 

Голова Комітету 

 

Чес М. М. 

Секретар 

 

Кисельова Ю. В. 

 


