
Протокол № 2
Відкритого засідання спортивного комітету ВФУ 

від 06 грудня 2009 року.
м.Севастополь 

Присутні:
Члени спортивного комітету 

1. Щербаков Сергій 
2. Браславець Євген 
3. Оберемко Володимир 
4. Оберемко Максим 
5. Кисельов Володимир 
6. Ільчук Костянтин 
7. Азатханов Василь 
8. Федосова Наталія 
9. Блюммер Олександр 
10. Белоусов Євген 
11. Гуреєв Василь 
12. Гусенко Валерій 
13. Чес Максим 

тренери 
14. Болотніков Володимир 
15. Кисельова Юлія 
16. Котов Сергій 
17. Майоров Віктор 
18. Майорова Олена 
19. Калинчев Павло 
20. Саніков Василь 
21. Герасименко Олександр 
22. Осипов Анатолій 
23. Гребенюк Віктор 
24. Яменко Володимир 
25. Цалік Дмитро 
26. Даценко Юрій 
27. Тараненко Андрій 
28. Ніжегородов Олексій 
29. Занудько Сергій 
30. Гордін Сергій 
31. Мосензов Михайло 

Київ 
Київ 
Одеса 
Київ 
Київ 
Миколаїв 
Миколаїв 
Дніпропетровськ 
Алчевськ 
Севастополь 
Київ 
Київ 
Київ 
Севастополь 
Тернопіль 
Севастополь 
Запоріжжя 
Миколаїв 

32. Владимиров Володимир 
33. Чеботарьов Ігор 
34. Ісаков Сергій 
35. Приймак Сергій 
36. Орлов Юрій 
37. Нікітенков Юрій 
38. Шевченко Сергій 
39. Хоменко Володимир 
40. Машовець Сергій 
41. Дедюхіна Олександра 
42. Слівченко Тетяна 
43. Кравчук Андрій 
44. Кравчук Олена 
45. Ярошенко Євген 
46. Чуніховська Ірина 

Миколаїв 
Миколаїв 
Миколаїв 
Миколаїв 
Київ 
Харків 
Харків 
Севастополь 
Київ 
Севастополь 
Севастополь 
Севастополь 
Севастополь 
Запоріжжя 
Одеса 

Порядок денний 

1. Звіт про виступи членів збірної команди України з вітрильного спорту на 
міжнародних регатах, чемпіонатах світу та Європи у 2009 році.

2. Затвердження списків збірної команди України з вітрильного спорту на 2010 рік.
3. Затвердження системи відбору на чемпіонати світу та Європи за кошти 
Мінсімямолодьспорту в 2010 році.

4. Затвердження приципів формування збірної команди України з вітрильного на 
2011 рік.



І.Виступали:
1. Щербаков С.Б.
Поінформував про результати виступів членів збірної команди України з вітрильного спорту на 
чемпіонатах світу, Європи в 2009 році. Проаналізував результати ціх виступів відповідно до 
плану підготовки, затвердженому в „Цільовій програмі 2009-2012 р.р.”. У класах „470” (ж.), 
„470” (ч.), „Лейзер”, „RS:X” (ч.), „Фінн”, „Зірковий” – цільова програма підготовки виконена, у
класах „RS:X” (ж.) групи Б, „RS:X” (ч.) групи Б, „Лейзер Р” – не виконена.
Висновок: визнати роботу тренерського складу збірної команди України з вітрильного спорту 
задовільною.
ІІ.Виступали:

1. Щербаков С.Б.
1.1. Запропонував розгядати та затверджувати списки членів основного складу збірної команди по 
класам яхт.
Голосували: одноголосно 
Рішення прийнято:
Розгядати та затверджувати списки членів основного складу збірної команди по класам яхт.

1.2. Запропонував для затвердження списки членів штатного складу збірної команди (1 та 2 номери) у
кожному класі яхт (окрім класу „49 er”) 
Голосували: одноголосно 
Рішення прийнято:
Затвердити списки членів штатного складу збірної команди (1 та 2 номери) у кожному класі яхт (окрім 
класу „49 er”). 
 
1.3. Запропонував звернутися з поданням спортивного комітету до Президії ВФУ про розгляд питання 
щодо включення до складу штатної збірної команди України з вітрильного спорту екіпаж Лукі 
Родіона та Леончука Георгія (клас „49 er”) 
Голосували: одноголосно 
Рішення прийнято:
Звернутися з поданням спортивного комітету до Президії ВФУ про розгляд питання щодо включення 
до складу штатної збірної команди України з вітрильного спорту екіпаж Лукі Родіона та Леончука 
Георгія (клас „49 er”). 
 
2. Азатханов В.Х.
Звернувся з проханням про включення до штатного складу збірної команди України в класі „470” 
екіпажу І.Цветкова, А.Ядріна, який зайняв 4-е місце на чемпіонаті України. Цей екіпаж є четвертим 
номером, але не досяг певного результату по об’єктивним обставинам з точки зору тренера (нема 
матеріальної частини, відповідного фінансування). 
Запропонував звернутися з поданням спортивного комітету до Президії ВФУ про розгляд питання 
щодо включення до складу штатної збірної команди України з вітрильного спорту екіпажу Цветкова 
Ігоря, Ядріна Андрія (клас „470”) або тількі Ядріна А. на 0,5 ставки.
Голосували:
за – 6
проти – 6
утримались – 1
Рішення не прийнято 

3. Щербаков С.Б.
3.1.Запропонував для затвердження списки членів штатного складу збірної команди (3 номери) у
кожному класі яхт на 0,5 ставки.
Голосували: одноголосно 



Рішення прийнято:
Затвердити списки членів штатного складу збірної команди (3 номери) у кожному класі яхт.

3.2. Запропонував звернутися з поданням спортивного комітету до Президії ВФУ про розгляд питання 
щодо включення до основного складу (vh) збірної команди України з вітрильного спорту у класі 
„Лейзер” - Сайдукова Дениса (1 м – весняний чемпіонат України, переможець усіх відбірковиз змагань 
2009 року), Діденка Максима (4 м –чемпіонат України). 
Голосували:
за – 8
проти – 0
утрималтсь - 5
Рішення прийнято:
Звернутися з поданням спортивного комітету до Президії ВФУ про розгляд питання щодо включення 
до основного складу збірної команди України з вітрильного спорту (vh) у класі „Лейзер” - Сайдукова 
Дениса , Діденка Максима 

3.3.Запропонував для затвердження списки членів кандидатського складу збірної команди.

4. Майрова О.С.
4.1. В звязку з тим, що екіпаж класу „470” – Швець Борис, Правдивий Валерій мають більш високий 
рейтинг чим екіпаж Донцов Павло, Свірідов Андрій запропонувала включити до кандидатського 
складу екіпаж –Швець Б., Правдивий В., а екіпаж Донцова П., Свірідова А. – до резерву.
Голосували:
за – 8
проти – 0
утрималтсь - 5
Рішення прийнято:
Включити до кандидатського складу екіпаж – Швець Б., Правдивий В., а екіпаж Донцова П., 
Свірідова А. – до резерву.

4.2. В звязку зі зміною в екіпажі Коломієць А. шкотової Бабійчук К. на Дмитренко К. прошу 
включити до складу штатної збірної команди – Дмитренко К.
Якщо Дмитренко К. не буде включена до штатного складу збірної команди – може зірватися 
підготовка екіпажу, екіпаж не зможе відряджатися на закордонні змагання.
Запропонувала звернутися з поданням спортивного комітету до Президії ВФУ про розгляд питання 
щодо включення до штатного складу збірної команди України з вітрильного спорту у класі „470” – 
Дмитренко Катерину (4 м - чемпіонат України). 
 

5. Гусенко В.Г.
При заміні шкотових в збірній команді Радянського Союзу - новий шкотовий мав заробити право 
отримувати зарплатню, а підготовці екіпажу це ніяк не шкодувало.

6. Цалік Дмитро 
Кожен шкотовий має заробити заробітню плату, як і всі спортсмени у всіх класах яхт. На жаль 4
місце на чемпіонаті України не дає права отримувати зарплату. Підтримую Гусенко В.Г.

7. Машовець С.А.
Запропонував звернутися з поданням спортивного комітету до Президії ВФУ розглянути питання –
який повинен бути порядок забезпечення шкотових в збірній команді України при зміні складу 
екіпажу.
За пропозицію Машовця С.А.
Голосували:
За – 10
Проти – 0 
Утримались – 3



Рішення прийнято:
Звернутися з поданням спортивного комітету до Президії ВФУ про розгляд питання щодо порядку 
правового забезпечення шкотових в збірній команді України при зміні складу екіпажу.

8. Щербаков С.Б.
Запропонував до затвердження списки резервного складу збірної команди.

9.Калинчев П.К.
Запропонував включити до резервного складу збірної команди України екіпаж класу „420”. 
Голосували:
За – 0
Проти – 8 
Утримались – 5
Рішення не прийнято 

10. Щербаков С.Б.
Запропонував до затвердження списки основного, кандидатського, резервного складу збірної команди 
у зазначеному складі та з зазначеною зарплатою.
Голосували: одноголосно 
Рішення прийнято:
Затвердити списки основного, кандидатського, резервного складу збірної команди у зазначеному 
складі та з зазначеною зарплатою.

ІІІ. Виступали 
1. Щербаков С.Б.
Запропонував для обговорювання та затвердження систему відбору збірної команди у кожному класі 
яхт на чемпіонати світу, Європи за кошти Мінсімямолоодьспорту на 2010 рік.
Усі відбіркові змагання мають проходити на Україні, що дає рівні можливості для всіх претендентів.
Календар змагань зроблен таким чином, що не накладається на основні міжнародні старти у всіх 
номерах програми.

2. Майоров В.О.
Ця система відбору не дає можливості кращім екіпажам здійснювати ефективну підготовку до 
основних стартів та приймати участь в багатьох міжнародних змаганнях. Треба робити відбіркові 
змагання за кордоном. Необхідно конкретно розподіляти кошти на кожний клас, на кожний екіпаж 
відповідно до групи.

3. Кисельов В.А.
Підтримую систему відбору запропоновану Щербаковим С.Б. Така система значно підвищує рівень 
всеукраїнських змагань, сприяє підвищенню конкуренції серед кращих спортсменів країни та значно 
допомагає росту молоді та спортсменам, які мало виїжджають на міжнародні змагання.

4. Даценко Ю.Г.
В цілому підтримую систему відбору запропоновану Щербаковим С.Б., але надалі хочу запропонувати 
систему, яка довги роки діє в Італії. Спортсменам відшкодовують витрати на міжнародні відрядження 
(участь у чемпіонатах світу, Європи, етапах Кубка світу) у тому випадку, якщо вони виконують 
зобовязання (плануємий результат) взяті напередодні змагань.

5. Щербаков С.Б.
3.1. Запропонував затвердити систему відбору збірної команди у класі „Лейзер” на чемпіонати світу,
Європи за кошти Мінсімямолоодьспорту на 2010 рік (з доповненнями, які надані Асоціацією)
Голосували:
За – 11
Проти – 0 
Утримались – 2



Рішення прийнято:
Затвердити систему відбору збірної команди у класі „Лейзер” на чемпіонати світу, Європи за кошти 
Мінсімямолоодьспорту на 2010 рік.

3.2. Запропонував затвердити систему відбору збірної команди у класі „470” на чемпіонати світу,
Європи за кошти Мінсімямолоодьспорту на 2010 рік.
Голосували:
За – 9
Проти – 2 
Утримались – 2
Рішення прийнято:
Затвердити систему відбору збірної команди у класі „470” на чемпіонати світу, Європи за кошти 
Мінсімямолоодьспорту на 2010 рік.

3.3. Запропонував затвердити систему відбору збірної команди у класі „Фінн” на чемпіонати світу,
Європи за кошти Мінсімямолоодьспорту на 2010 рік.
За – 12
Проти – 0 
Утримались – 1
Рішення прийнято:
Затвердити систему відбору збірної команди у класі „Фінн” на чемпіонати світу, Європи за кошти 
Мінсімямолоодьспорту на 2010 рік.

3.4. Запропонував затвердити систему відбору збірної команди у класі „RS:X” на чемпіонати світу,
Європи за кошти Мінсімямолоодьспорту на 2010 рік.
Голосували:
За – 12
Проти – 0 
Утримались – 1
Рішення прийнято:
Затвердити систему відбору збірної команди у класі „RS:X” на чемпіонати світу, Європи за кошти 
Мінсімямолоодьспорту на 2010 рік.

3.5. Запропонував затвердити систему відбору збірної команди у класі „Зірковий” на чемпіонати світу,
Європи за кошти Мінсімямолоодьспорту на 2010 рік (з доповненнями, які надані Асоціацією)
Голосували:
За – 11
Проти – 0 
Утримались – 2
Рішення прийнято:
Затвердити систему відбору збірної команди у класі „Зірковий” на чемпіонати світу, Європи за кошти 
Мінсімямолоодьспорту на 2010 рік.

ІV. Виступали 
1. Щербаков С.Б.
Запропонував для обговорювання та затвердження принципи формування збірної команди України на 
2011 рік.

2. Ісаков С.
В цілому всі принципи формування підтримую, тільки пропоную виключити речення: „які за віком не 
є старшими за спортсменів, які увійшли до штатного складу збірної команди у відповідному номері 
програми” у пункті „Кандидатський склад”. 
Голосували:
За – 8
Проти – 0 



Утримались – 5
Рішення прийнято:
Виключити з пункту „Кандидатський склад” речення „які за віком не є старшими за спортсменів, які 
увійшли до штатного складу збірної команди у відповідному номері програми”. 
 
3. Щербаков С.Б.
Запропонував затвердити принципи формування збірної команди України на 2011 рік з
проголосованими змінами.
Голосували: одноголосно 
Рішення прийнято:
Затвердити принципи формування збірної команди України на 2011 рік зі змінами.

Секретар Кисельова Ю.В.


