
ПРОТОКОЛ №57 
Засідання Президії Вітрильної Федерації України 

від 20 грудня 2006 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАЛЕНДАРЯ ЗМАГАНЬ НА 2007 РІК.
2. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РАНГ ЛИСТА ВФУ 2006 РОКУ. ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН 

ДО «ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАНЖУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ ВФУ»
3. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СПИСКІВ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ 
4. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ РАДИ ВФУ 
5. РІЗНЕ 

В роботі президії брали участь:
Члени Президії ВФУ:

Василь Гуреєв Президент 
Сергій Машовець Почесний Президент ВФУ 
Сергій Щербаков Перший Віце-Президент ВФУ 
Олександр Зайцев Секретар 
Юрій Даценко член Президії 
Віктор Майоров член Президії 

Запрошені:
Павло Романенко – Виконавчий директор 

СЛУХАЛИ: Питання Перше Порядку Денного 
ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАЛЕНДАРЯ ЗМАГАНЬ НА 2007 РІК 
Доповідач – Павло Романенко 
Заслухано, обговорено і докладно розглянуто Календарний план всеукраїнських змагань, що проводить ВФУ, з
25.03.07 до 10.11.07 і який укладено відповідно до заявок, які надійшли до ВФУ. Під час обговорення зазначено,
що частина заявок не може бути задоволена, оскільки місця проведення загань не повністю відповідають 
вимогам щодо забезпечення учасників змагань житлом, харчуваннями та у частині наявних засобів проведення 
змагань на воді, що пов’язано з дотриманням необхідного рівня безпеки. У випадках, коли на проведення 
змагань подано дві і більше заявок, обрано місце проведення змагань, яке найбільше відповідає вимогам ВФУ.
Щодо проведення Чемпіонату асоціації матчрейсінгу в Україні, який планується провести як 7-ми етапні матч 
рейсові перегони – запропоновано включити ці змагання умовно з наступними застереженнями: - Офіційно 
зареєструвати асоціацію матчрейсінгу України, надати відповідні документи до ВФУ та погодити заявки з місцями 
проведення змагань. Зроблено також застереження щодо Міжнародних всеукраїнських етапних крейсерських 
перегонів “Козацька регата” Змагання можуть бути включені до календаря умовно, з наступним застереженням - 
Надати протоколи змагань-2006р. протягом місяця. Під час обговорення було також розглянуто питання стану 
місць проведення змагань в Україні. Після обговорення запропоновано затвердити Календарний план 
Всеукраїнських змагань 2007 року у наданому для розгляду Президії вигляді з висловленими застереженнями.

Результати голосування – затверджено одноголосно 
УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити Календарний план Всеукраїнських змагань 2007 року у наданому для розгляду Президії 
вигляді.

2. Чемпіонат асоціації матчрейсінгу в Україні - 7-ми етапні матч рейсові перегони - Включити умовно з
наступними застереженнями:

• Офіційно зареєструвати асоціацію матчрейсінгу України 
• Надати відповідні документи до ВФУ 
• Погодити заявки з місцями проведення змагань 

3. Міжнародні всеукраїнські етапні крейсерські перегони “Козацька регата” – включити умовно, з
наступним застереженням:

• Надати протоколи змагань-2006р. протягом місяця 

СЛУХАЛИ: Питання Друге Порядку Денного 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ РАНГ ЛИСТА ВФУ 2006 РОКУ. ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО 
«ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАНЖУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ ВФУ»
Доповідачі – Олександр Зайцев, Віктор Майоров 
В обговоренні зазначено, що ранг-листи укладено відповідно до “Положення про ранжування спортсменів ВФУ”. 
Попередньо ранг-листи ВФУ 2006 року були оприлюднені під час проведення розширеної тренерської Ради ВФУ і
суттєвих заперечень щодо них не надходило. Після обговорення запропоновано затвердити надані Ранг-листи 
ВФУ 2006 року. Обговорено пропозиції тренерської Ради, до якої надійшло звернення УНА класу «LASER», про 
підрахунок ранг-листу ВФУ у 2007 рокі з розділенням Ранг-листу ВФУ в олімпійських класах на Ранг-лист ВФУ для 
юнаків, до якого включаються всі змагання Календаря ВФУ, у яких брали учать юнацькі екіпажі та на Ранг-лист 
ВФУ для дорослих, до якого не включаються змагання, які мають статус юнацьких. Крім того запропоновано аби 
значення коефіцієнту F=1.8 використовувалося виключно для підрахунків очок за результати Чемпіонату України.
Також пропонується аби Весняний чемпіонат України (олімпійські та не олімпійські класи яхт) та Всеукраїнські 
Спортивні Ігри було віднесено до змагань п’ятої категорії з рівневим коефіцієнтом F=1.3 та F=1.5 відповідно.
Запропоновано також з метою підвищення рівня Київської міжнародної регати, звернутися до Асоціацій класів 
CADET та OPTIMIST про включення Київської міжнародної регати у класах “Optimist”, “Cadet”, ”LaserR” до 
переліку змагань, за які нараховуються очка до Ранг-листу цих класів.



УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Ранг-лист ВФУ 2006 року та розмістити на Web-сторінці ВФУ.
2 Комісії по підрахунку Ранг-листу ВФУ підготувати та внести зміни до Положення про ранжування спортсменів 

ВФУ, у яких має бути розділено підрахунок ранг-листу ВФУ в олімпійських класах окремо для юнаків та 
дорослих.

3. Весняний чемпіонат України 2007 (олімпійські та не олімпійські класи яхт) та Всеукраїнські спортивні ігри 
віднести до змагань п’ятої категорії з рівневим коефіцієнтом F=1.3 та F=1.5 відповідно.

4 Звернутися до Асоціацій класів CADET OPTIMIST про включення Київської міжнародної регати у класах 
“Optimist”, “Cadet”, ”LaserR” до переліку змагань, за які нараховуються очка до Ранг-листу цих класів.

СЛУХАЛИ: Питання Третє Порядку Денного 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ СПИСКІВ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ 
Доповідач – Віктор Майоров 
З урахуванням результатів виступів спортсменів ВФУ у змаганнях Календаря ВФУ 2006 року та міжнародних 
змаганнях, а також з урахуванням Ранг-листу ВФУ 2006 року, запропоновано склад Збірних команд ВФУ на 2007 
рік, який попередньо двічі розглядався на тренерській Раді ВФУ. Після обговорення та відповідей на запитання 
присутніх, запропоновано схвалити наданий список Збірних команд на 2007 рік. Ухвалено одноголосно.
УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити списки Збірних команд на 2007 рік.
2. Оприлюднити списки Збірних команд на WEB-сторінці ВФУ 

СЛУХАЛИ: Питання Четверте Порядку Денного 
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ РАДИ ВФУ 
Доповідач – Павло Романенко 
В обговоренні питання брали участь всі присутні. Запропоновано провести Раду ВФУ 11 лютого 2007 року у
м.Києві. Після розгляду питання ухвалено призначити Раду ВФУ 2007 у запропонований термін.
УХВАЛИЛИ:

1. Провести щорічну Раду ВФУ 2007 року 11 лютого 2007 р. у м.Києві.
2. Доручити Секретареві ВФУ та Виконавчому директору підготувати проект Порядку Денного Ради,

надіслати його до Територіальних осередків ВФУ та оприлюднити на Web-сторінці.

СЛУХАЛИ: Питання П’яте Порядку Денного 
РІЗНЕ 
Доповідач – Павло Романенко 
Про звернення п.Ф.Менделя щодо набуття членства у ВФУ Талем Менделем (Ізраїль). 
В обговоренні було зазначено, що Статутом ВФУ (ст.. 5.1) надання членства ВФУ іноземним громадянам не 
передбачено. Запропоновано дозволити участь Талю Менделю у всіх відкритих змаганнях календаря ВФУ.
УХВАЛИЛИ: Допустити п.Таля Менделя (Ізраїль) до участі у всіх відкритих змаганнях календаря ВФУ в
індивідуальному заліку.
Про повноваження ФВСКО 
22 квітня 2006 року закінчився термін повноважень Керівних органів ФВСКО. На письмові запити з питання 
обрання нового складу та перерахування членських внесків, не отримано жодних відповідей чи пояснень.
Пропонується підготувати подання Раді ВФУ про призупинення членства ФВСКО у ВФУ.
УХВАЛИЛИ: Доручити Секретареві ВФУ та Виконавчому директору підготувати подання Раді ВФУ про 
призупинення членства ФВСКО у ВФУ і включити пункт про це до Пропонованого порядку денного Ради ВФУ .  
Про зразки Суддівських квитків 
Розроблено зразки Суддівських квитків за спеціалізаціями та без. Пропонується затвердити форму цих 
документів і вважати їх чинними з 01 січня 2007 року.
УХВАЛИЛИ:

1. затвердити форму цих документів і вважати їх чинними з 01 січня 2007 року.

Олександр Зайцев 
Секретар ВФУ 


