
Протокол № 1
відкритого засідання спортивного комітету ВФУ від 22 березня 2009 року.

м.Севастополь 

Присутні 29 осіб, у тому числі члени спортивного комітету:
1. Щербаков С.Б. – голова спортивного комітету 
2. Гусенко Валерій 
3. Оберемко Володимир 
4. Азатханов Василь 
5. Блюммер Олександр 
6. Браславець Євген 
7. Оберемко Максим 
8. Білоусов Євген 
9. Ільчук Костянтин 
10. Кисельов Володимир 
11. Федосова Наталія 
12. Гуреєв Василь 
13. Чес Максим 
14. Щербаков Сергій (за дорученням Солдатова В.) 
 
Порядок денний:
1. Про внесення змін до Положення про ранжування.
2. Розподіл на 2009 рік матеріальної частини, яка знаходиться на балансі Мінсімямолодьспорту.

Слухали: питання перше порядку денного 
Про внесення змін до Положення про ранжування 
І.Доповідач - С. Щербаков 
Зараз рейтинг збірної команди України обєктивно не відображає рівень спортсменів. Рейтинг 
підраховується за 2 роки (7 змагань).  
Наприклад:
Клас „470” жінки 
Перше місце у рейтингу України за результатами 2007 – 2008 р.р у екіпажа – 
Р.Таран\О.Пахольчик – кількість очок 2797. Очка набрано тільки у міжнародних змаганнях 2007 
року та чемпіонаті світу у січні 2008 року. Місця, які посіли ці спортсмени на вищенаведених 
міжнародних змаганнях не відповідають вимогам збірної команди.
Друге місце у рейтингу України посіли екіпаж – А.Коломієць\ Т.Бородіна – кількість очок 2493.12 
Р.Таран перша в рейтингу буде ще кілька років, навіть якщо не буде виступати.
Було внесено 2 (дві) пропозиції щодо змін до підрахунку рейтинга на 2009 рік:
1. На 2009 рік вже затверджено Мінсім`ямолодьспортом перелік відбіркових змагань в
олімпійських класах на участь у чемпіонатах Європи та світу. Всі відбори заплановано на 
всеукраїнських змаганнях, тому пропоную включити до рейтингу 5 всеукраїнських змагань 
(Призи Севастополя, весняний чемпіонат України, Кубок України, чемпіонат асоціації, особисто-
командній чемпіонат України з олімпійських класів яхт), з яких результати 4-х кращих змагань 
йдуть до заліку у рейтинг.
Пропонований принцип: - найменша сума очок за результатами 4 (чотирьох) кращих регат з п'яти.
Підрахунок очок – за 1 місце нараховується 1 очко, за 2 місце – 2 очка, за 3 місце – 3 очка і т.д.
За рівноваги очок перевага надається спортсменам, які посіли краще місце на особисто-
командному чемпіонаті України з олімпійських класів яхт.
У разі не участі спортсменів у будь-якій запропонованій регаті вони отримують очка за останнє 
місце + додатково 10 штрафних очок.
2.   Рейтинг підраховують асоціації класів.
Виступали:
Гуреєв В.М.
Асоціація флоту „Зірковий” пропонує допрацювати рейтинг свого класу, у зв'язку з кількостю 
участі екіпажів від національного флоту в чемпіонатах Європи та світу. Свої пропозиції надасть 
спортивному комітету.



Кисельов В.А.
Підтримує пропозицію щодо підрахунку рейтингу на українських змаганнях.
Майорова О.С.
Міжнародні змагання треба залишити в рейтингу, відбір на чемпіонати світу та Європи 
проводити на міжнародних регатах.

Голосували 13 осіб:
За першу пропозицію 
за – 7  (Гусенко В., Оберемко В., Азатханов В., Браславець Є., Оберемко М., Білоусов Є.,
Кисельов В.)
проти – 8 (Щербаков 2 голоси + 1 голос Солдатов)
За другу пропозицію 
за – 8 (Чес М., Блюммер О., Ільчук К., Федосова Н., Гуреєв В., Щербаков С.-3 голоси)
проти – 7
Ухвалили:
1.В олімпійських класах яхт рейтинг у поточному році підраховується відповідними асоціаціями 
класів.
2. Положення про рейтинг від кожної асоціації класів необхідно надати до Спортивного комітету 
ВФУ до 1 червня 2009 року.

Слухали питання друге порядку денного:
Про розподіл на 2009 рік матеріальної частини, яка знаходиться на балансі 
Мінсім`ямолодьспорту 
1. Доповідач - С. Щербаков 
Поінформував о кількості матеріальної частини на балансі Мінсімямолодьспорт у всіх класах яхт 
і як вони розподіленні на данний час.
Клас „Фінн”
Яхти знаходяться у Борисова О. та Гусенка А.
Пропоную залишити у цих спортсменів на 2009 рік.
Ухвалу затверджено одноголосно.
Ухвалили:
Залишити яхти класу "Фінн" на 2009 рік у спортсменів Борисова О. та Гусенка А.

Клас „RS:X” 
На балансі 4 вітродошки „RS:X”: 2 чоловічі (1996 р., 2007 р.) у Оберемка М. та 2 жіночі (1996 р.,
2007 р) у Маслівець О.
1.Пропоную 2 чоловічі вітродошки „RS:X” (1996 р., 2007 р.) залишити Оберемку М.
Ухвалу затверджено одноголосно.
Ухвалили:
Залишити 2 (дві) чоловічі (1996, 2007) вітродошки " RS:X " на 2009 рік у спортсмена Оберемка М.

2. Пропоную 1 (одну) вітродошку „RS:X”жіночу (2007р.) залишити Маслівець О.,
1 (одну) „RS:X”жіночу (1996р.) передати молодим спортсменам за рішенням асоціації класу.
Ухвалу затверджено одноголосно.
Ухвалили:
1.Залишити 1 (одну) вітродошку „RS:X”жіночу (2007р.) на 2009 рік Маслівець О.,
2. Передати 1 (одну) „RS:X”жіночу (1996р.) молодим спортсменам за рішенням асоціації класу.

Клас „49er” 
На балансі 4 яхти класу „49er”. Жодна щогла та вітрила не відповідають правилам олімпійського 
класу на 2009 рік.
Яхти знаходяться:
1 – Левін Іван (2000 р.)
2 – Колобов Іван (2004 р.)
3 – Лука Родіон (2006 р. - тренувальна)
4 – Лука Родіон (2008 р.)



Пропоную залишити яхти класу „49er” у цих спортсменів на 2009 рік.
Ухвалу затверджено одноголосно.
Ухвалили:
залишити вищезазначені яхти класу „49er” у цих спортсменів на 2009 рік.

Клас „Інглінг”
На балансі знаходиться 2 яхти, знаходяться в Києві.

Клас „470” 
На балансі Мінсім'ямолодьспорту знаходиться 6 яхт.
1. 1995 р. випуску – Цветков Ігор (тр.Азатханов) – перший номер збірної команди 
2. 1995 р. випуску – Сущевський Дмитро (тр. Герасименко) – другий номер збірної команди 
3. 1999 р.випуску – Пясківська Оксана (тр.Майорова) – третій номер збірної команди 
4. 2003 р. випуску – Журавльов Юрій (тр.Чеботарьов) – чемпіон України 2008 року, третій 

номер збірної команди 
5. 2007 р.випуску – Коломієць Анастасія (тр.Майорова) – перший номер збірної команди 
6. 2008 р.випуску – нова (на складі)

В найближчі 2 роки державних закупівль не передбачається.
На розподіл матеріальної частини претендують 6 чол.екіпажів:
1. Цветков Ігор 
2. Сущевський Дмитро 
3. Рудявський Максим 
4. Журавльов Юрій 
5. Мошковський Віталій 
6. Калинчев Павло (учасник Олімпійських ігор 2008 року в класі „Торнадо”) 
 
Гуреєв Василь.
Звернувся з проханням до спортивного комітету про виділення на 4-5 місяців екіпажу 
Мошковського В. яхти 2008 року, для участі в міжнародних змаганнях. Через 5 місяців у
Мошковського В. буде власна матеріальна частина.

Герасименко Олександр 
В 2008 році державна матеріальна частина була розподілена необєктивно. 4-5 номери збірної 
команди отримали кращі яхти ніж 1 та 2 номери збірної команди. В жіночій програмі зовсім не 
приймались ніякі рішення про розподіл матеріальної частини для 2-3 номерів програми.

Болотніков В.І.
Вважаю, що Калинчев Павло, який має міжнародний та олімпійський досвід змагань, раніше 
виступав в класі „470”,  прийняв рішення знову виступати в цьому класі і має право претендувати 
на отримання яхти 2008 р.в. „Nautevela”. 
 
Браславець Євген 
Вважаю, що матеріальну частину треба зберегти, а саме нову яхту класу "470" „Nautevela”      
(2008 р.) та яхту класу "470" фірми "Ziegelmayer" (2003 р.) тимчасово законсервувати. Але 
виробники яхт не стоять на місці, тому треба використовувати матеріальну частину доцільно. Ці 
яхти треба розподілити серед спортсменів, які виграють відбір на участь у чемпіонаті Європи та 
світу.
Павлу Калинчеву треба спочатку скинути вагу, включитися в програму підготовки в класі „470” 
та сформувати екіпаж.

Пропозиції для голосування:
1. Здати на зберігання на склад яхту 2008 р.в. „Nautevela”. 
 Голосували:
За – 11 (Щербаков 2 голоси)
Проти – 3
Утримались- 0



2. Здати на зберігання на склад яхту фірми "Ziegelmayer" 2003 р. (Журавльов Ю.)
Голосували:
За – 0
Проти – 14 одноголосно (Щербаков 2 голоси)
Утримались- 0

3. Здати на зберігання на склад (Севастополь) корпус яхти фірми "Ziegelmayer"  2000 р.
(Пясківська О.- тр. Майорова О.С.). У разі згоди тренера Осипова А. передати корпус цієї яхти 
третьому номеру жіночої програми згідно з рейтингом 2008 р. (Чічерова О.). У разі відмови 
Осипова А. залишити яхту за четвертим жіночим екіпажем рейтингу 2008 року Пясківською О.

Голосували:
За – 8 (Щербаков 2 голоси)
Проти – 0
Утримались- 4
Ухвалили:
1. Здати на зберігання на склад яхту у комплекті фірми „Nautevela” 2008 р. згідно інвойсу.
Після закінчення формування збірної команди України за результатами 2009 року надати яхту у
комплекті фірми „Nautevela” 2008 р.1 (першому) номеру збірної команди у чоловічому номері 
програми.
2. Здати на зберігання на склад (Севастополь) корпус яхти фірми "Ziegelmayer"  2000 р.

Рішення спортивного комітету не підлягають оскарженню, вступає в силу з моменту прийняття 
ухвал.

Секретар Кисельова Ю.В.


