
ПРОТОКОЛ № 17 

Спортивного комітету ГО «Вітрильна федерація України» 

 

18 січня 2020     м. Київ, СДЮСШОР 
 

Присутні:  
1. Чес Максим   представник класу «Лейзер» - Голова Спортивного комітету 

2. Кисельова Юлія   представник Української асоціації класу «Оптиміст» 

3. Даценко Тетяна  представник Української асоціації класу «Кадет» 

4. Ромашов Роман  представник класу «Лейзер 4,7»  

5. Кисельов Володимир   представник класу «470» 

6. Гафенко Анастасія заступник представника класу представник класу «Лейзер 

Радіал» - на зв’язку телефоном 

7. Нижегородов Олексій  представник вітродошки (RS:X, Bic Techno293) - на зв’язку 

телефоном  

Присутні: Яменко Володимир, Яменко Олег, Коломієць Анастасія 

На зв’язку телефоном – Кудряшов Валерій 

На початок  роботи  Спортивного комітету беруть участь 7 членів комітету. Умови Положення 

щодо наявності кворуму дотримано. Засідання Спортивного комітету є дієздатним. 

Запропонувала розпочати роботу. Після обговорювання ухвалено одноголосно наступний 

Порядок Денний. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Затвердження Складу спортивного комітету ВФУ на 2020 рік. 

2. Вибори Голови Спортивного комітету на 2020 рік. 

3. Номери програми всеукраїнських змагань та чемпіонатів України серед юнаків та 

дівчат, серед юніорів, серед олімпійських та неолімпійських класів на 2020 рік. 

4. Обговорювання та затвердження системи відбору для участі у чемпіонатах світу, 

Європи, міжнародних змаганнях на 2020 рік. 

5. Обговорювання пропозицій щодо внесення змін до кваліфікаційних норм та вимог 

Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту (вітрильний 

спорт) на 2021-2024 рр. 

6. Різне. 

 

СЛУХАЛИ:  питання перше порядку денного 

Затвердження Складу спортивного комітету ГО ВФУ на 2020 рік. 

Доповідач:  Чес М.  

Поінформував усіх членів Спортивного комітету о пропозиціях асоціацій щодо їх 

представників та заступників представника  у Спортивному комітеті ВФУ на 2020 рік. 

Чес М. Зазначив, що до Спортивного комітету звернулася Українська асоціація класу 

«Ultra» з проханням включити їх до складу Спортивного комітету ВФУ на 2020 рік. 

Також зазначив, що Українська асоціація классу «Фінн» не надала своїх представників до 

Спортивного комітету ВФУ на 2020 рік. 

Після обговорювання на голосування винесена насупна пропозиція про затвердження 

складу Спортивного комітету ГО ВФУ на 2020 рік  (Додаток 1): 
 

Склад Спортивного комітету ГО ВФУ на 2020 рік 

 

1. Представник асоціації класу "Лазер"        

    Чес Максим Миколайович (м. Київ) - Голова Спортивного комітету 

    Заступник представника                           

    Кудряшов Валерій Валерійович (м. Маріуполь) 

 

 

 



 

2. Представник асоціації класу "Кадет"        

    Даценко Тетяна Георгіївна (м. Київ) 

    Заступник представника                              

    Кисельова Юлія Валеріївна (м. Київ) 

 

3. Представник асоціації класу "Оптиміст"   

    Кисельова Юлія Валеріївна (м. Київ)   

   Заступник представника                              

   Балабуха Ольга Сергіївна  (м. Київ) 

 

4. Представник класу "Лазер Радіал"  
    Гафенко Анастасія Павлівна (м. Київ)              

    Заступник представника                            

     Кудряшов Валерій Валерійович (м. Маріуполь) 

 

5. Представник класу "Лазер 4,7"                

   Ромашов Роман Володимирович (м. Київ)  

   Заступник представника                            

   Блюммер Олександр Валерійович (м. Одеса)  

 

6. Представник класів "RS:X", "Techno293"  
   Нижегородов Олексій Юрійович (м. Тернопіль) 

   Заступник представника                               

   Тугарєв Олександр Сергійович (м. Тернопіль) 

 

7. Представник асоціації класу "470"            

    Кисельов Володимир Анатолійович (м. Київ) 

    Заступник представника                              

    Вакансія 

 

8. Представник асоціації класу "Ultra"             

     Шумілов Сергій Леонідович (м. Миколаїв ) 

    Заступник представника 

     Яменко Володимир Михайлович (м. Київ) 

 

9. Головний тренер штатної збірної команди  України                                        

     вакансія      

 

10. Голова Комісії атлетів ВФУ                       

    Гусенко Андрій Валерійович (м. Дніпропетровськ) з дорадчим голосом 

 

За  пропозицію голосували: ОДНОГОЛОСНО 

 

Ухвалили: 
1. Затвердити склад Спортивного комітету ВФУ на 2020 рік (Додаток 1) 

2. Звернутися до Президії ГО ВФУ щодо затвердження рішення Спортивного комітету ГО 

ВФУ. 

В засіданні бере участь 8 членів комітету. 

СЛУХАЛИ:  питання друге порядку денного 

Вибори Голови Спортивного комітету на 2020 рік. 

Виступали: Кисельов В., Ромашов Р., Даценко Т., Чес М. 

Після обговорювання на голосування висунута наступна пропозиція: 

1. Обрати Головою Спортивного комітету ГО ВФУ на 2020 рік Чеса Максима. 



2. Звернутися до Президії ВФУ щодо затвердження пропозиції Спортивного комітету ВФУ – 

призначити Головою Спортивного комітету ГО ВФУ – Чеса Максима Миколайовича (м. Київ) 

 

За  пропозицію голосували: за - ОДНОГОЛОСНО 

Ухвалили: 
1. Максима Чеса обрано Головою Спортивного комітету ГО ВФУ на 2020 рік. 

2. Звернутися до Президії ГО ВФУ щодо затвердження рішення Спортивного комітету ГО 

ВФУ щодо обрання Чеса Максима Миколайовича головою Спортивного комітету ГО ВФУ. 

  

СЛУХАЛИ:  питання третє порядку денного 

Номери програми всеукраїнських змагань та чемпіонатів України серед юнаків та 

дівчат, серед юніорів, серед олімпійських та неолімпійських класів на 2020 рік. 

Доповідач  Кисельова Ю., Чес М. 

Обговорювали номери програми кожного юнацького та олімпійського класів, щодо їх 

включення до програми всеукраїнських змагань та чемпіонатів України, з урахуванням 

рекомендацій міжнародних асоціацій та реальним станом розвитку в Україні. Мета – 

підвищення  масовості учасників змагань, їх мотивації, конкурентоздатності та підготовка 

спортсменів для спорту вищих досягнень. 

Після обговорювання на голосування висунута наступна пропозиція (Додаток 2): 

1. Затвердити номери програми для проведення всеукраїнських змагань та чемпіонатів України. 

2. Звернутися з пропозицією до Комітету з проведення змагань ВФУ, Президії ВФУ щодо 

затвердження рішення Спортивного комітету ВФУ. 

 

Голосували: за - ОДНОГОЛОСНО 

Ухвалили: 
1. Затвердити пропозиції щодо переліку номерів програми на всеукраїнських змаганнях та 

чемпіонатах України. 

2. Звернутися з пропозицією до Комітету з проведення змагань ГО ВФУ, Президії ГО ВФУ 

щодо затвердження рішення Спортивного комітету ГО ВФУ. 

 

СЛУХАЛИ:  питання четверте порядку денного 

Обговорювання та затвердження системи відбору для участі у чемпіонатах світу, 

Європи, міжнародних змаганнях на 2020 рік. 

Доповідач Кисельова Ю. 

Запропонувала проект системи відбору для участі у міжнародних змагання 2020 року.  

Документ поданий на розгляд обговорювався членами Спортивного комітету. Після 

обговорювання та внесення поправок та зауважень на голосування винесено наступні питання: 

1. Затвердити «Систему відбору спортсменів до участі у чемпіонатах світу, Європи та 

міжнародних змаганнях з вітрильного спорту 2020 року»  (додаток 3). 

2. Звернутися до  Президії ВФУ щодо затвердження рішення Спортивного комітету ГО ВФУ  

по цьому питанню. 

 

Голосували: за – ОДНОГОЛОСНО 

Ухвалили: 
1. Затвердити «Систему відбору спортсменів до участі у чемпіонатах світу, Європи та 

міжнародних змаганнях з вітрильного спорту 2020 року»  (додаток 3). 

2. Звернутися до  Президії ВФУ щодо затвердження рішення Спортивного комітету ГО ВФУ  

по цьому питанню. 

 

СЛУХАЛИ:  питання п’яте  порядку денного 

Обговорювання пропозицій щодо внесення змін до кваліфікаційних норм та вимог Єдиної 

спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту (вітрильний спорт) на 2021-

2024 рр. 

 

 



Доповідач Чес М. 

У зв’язку з введенням в 2021 році в олімпійську програму нових класів та нові номери 

програми необхідно внести зміни до Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських 

видів спорту (вітрильний спорт) на 2021-2024 рр. 

 Наразі не всі асоціації подали свої пропозиції та обговорювали це питання на загальних 

зборах. 

     Запропонував  по цьому питанню провести загальні збори асоціацій та на наступне засідання 

Спортивного комітету ГО ВФУ подати пропозиції. 

   За дану пропозицію голосували: 

ЗА – ОДНОГОЛОСНО 
 

СЛУХАЛИ:  питання шосте  порядку денного 

Різне. Обговорювання розміру стартових внесків на всеукраїнських змагання для 

дитячих, юніорських та олімпійських класів. 

Виступали: Чес М., Кисельова Ю., Яменко В., Ромашов Р. 

        Для проведення всеукраїнських змагань в дитячих, юніорських та олімпійських класах на 

високому організаційному рівні наразі не вистачає бюджетних коштів, які виділяє МКМС, 

особливо це буде відчутно у 2020 році у зв’язку з невеликим бюджетом взагалі виділеним на 

вітрильний спорт МКМС.   

       У зв’язку з тим, що конкуренції між клубами, регіонами на проведення всеукраїнських 

змагань взагалі не існує організатори змагань на місцях не завжди можуть залучити додаткові 

кошти.  

       Для якісного проведення змагань  (ДИТЯЧІХ, ОЛІМПІЙСЬКИХ) необхідно додаткове 

залучення  коштів – наприклад частини стартових внесків, а саме 70 % - на нагородження, на 

організацію, проведення змагань.  

Для збереження рівноваги щодо наповнювання бюджету ГО ВФУ на статутну діяльність 

пропонуємо Раді ГО ВФУ розглянути можливість включення до Єдиного календарного плану 

спортивних заходів України (Головний календар) декілька змагань з крейсерсько-перегонових 

яхт. Такий перерозподіл дасть можливість розвитку дитячому спорту, можливо організатори 

змагань на місцях знову будуть конкурувати  щодо отримання права провести Всеукраїнські 

змагання або чемпіонат України.  

        Спортивний комітет ГО ВФУ не обговорює розмір стартового внеску та % відсоток (на 

проведення змагань за необхідністю) серед крейсерсько-перегонових яхт (ORC, Platu25, 

Offshor) – це вирішує Рада ГО ВФУ, але зауважує що всі учасники змагань Єдиного 

календарного плану у однакових відносинах з ГО ВФУ.  

На голосування висунута пропозиція: 

1. Звернутися до Президії ГО ВФУ щодо внесення до Порядку денного на щорічному засіданні 

Ради ГО ВФУ (лютий 2020) – виступ Голови Спортивного комітету ГО ВФУ . 

1. Голові Спортивного комітету ГО ВФУ виступити з пропозицією щодо % розподілу 

стартових внесків на засіданні  Ради ГО ВФУ (лютий 2020) 

Голосували: за – ОДНОГОЛОСНО 

Ухвалили: 
1. Звернутися до Президії ГО ВФУ щодо внесення до Порядку денного на щорічному засіданні 

Ради ГО ВФУ (лютий 2020) – виступ Голови Спортивного комітету ГО ВФУ . 

1. Голові Спортивного комітету ГО ВФУ виступити з пропозицією щодо % розподілу 

стартових внесків на засіданні  Ради ГО ВФУ (лютий 2020) 

 

 

Голова       Максим ЧЕС  

 

 

Cекретар      Юлія КИСЕЛЬОВА 

 

 

 


