
ПРОТОКОЛ №58 
Засідання Президії Вітрильної Федерації України 

від 26 лютого 2007 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ЗАПИТА ТОВ “ВІТРИЛЬНИЦЬКА 

АКАДЕМІЯ” ПРО СТВОРЕННЯ ОФІСУ ORC CLUB В УКРАЇНІ 
2. ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОНІВ «ЗА МЕДАЛІ» НА ЗМАГАННЯХ КАЛЕНДАРЯ ВФУ 
3. ПРО УТОЧНЕННЯ НЕВРЕГУЛЬОВАНИХ ПИТАНЬ У «ПОЛОЖЕННІ ПРО ГОЛОВНІ 

УКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ 2007 РОКУ»
4. ПРО ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ КОМІТЕТУ ВФУ ПО ПРОВЕДЕННЮ ЗМАГАНЬ 

В роботі президії брали участь:
Члени Президії ВФУ:

Сергій Машовець Почесний Президент ВФУ 
Сергій Щербаков Перший Віце-Президент ВФУ 
Олександр Зайцев Секретар 
Юрій Даценко член Президії 
Павло Романенко за дорученням Віктора Майорова 

Запрошені:
Павло Романенко – Виконавчий директор 

СЛУХАЛИ: Питання Перше Порядку Денного 
ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ЗАПИТА ТОВ “ВІТРИЛЬНИЦЬКА АКАДЕМІЯ”
ПРО СТВОРЕННЯ ОФІСУ ORC CLUB В УКРАЇНІ 
Доповідач – Сергій Щербаков 
Обговорено звернення ТОВ «Вітрильницька академія» про делегування їй прав на відкриття офісу ORC Club в
Україні. В обговоренні зазначено, що впровадження правил вимірювання ORC Club сприятиме розвиткові 
вітрильного спорту. Запропоновано надати такі повноваження терміном на 2007 рік.

Результати голосування – затверджено одноголосно.
УХВАЛИЛИ:

1. Надати ТОВ «Вітрильницька академія» права на відкриття офісу ORC Club терміном на один рік.
2. Питання про подовження повноважень розглянути після обговорення на Президії ВФУ звіту про 

діяльність офісу ORC Club за 2007 рік.

СЛУХАЛИ: Питання Друге Порядку Денного 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОНІВ «ЗА МЕДАЛІ» НА ЗМАГАННЯХ КАЛЕНДАРЯ ВФУ 
Доповідач – Сергій Машовець 
На Чемпіонаті України в олімпійських класах яхт 2007 р. запроваджено розподіл перегонів на кваліфікаційні та 
фінальні перегони ("медал рейс"), які проводитимуться для учасників, які посіли місця з 1-го по 5-те у
кваліфікаційній серії. Ця частина змагань являє собою одні перегони, які проводяться на дистанціях, подібних до 
зазначених у ПВП 2005 – 2008 рр., з планованим часом провітрилення дистанції 20 – 30 хвилин і застосуванням 
типового Доповнення Q до вітрильницької інструкції – Перегони, які судять ампайри, яке запропоновано ISAF 
для головних змагань 2007 року. Результати цих перегонів несуть подвійні залікові очки та не вилучаються із 
загального заліку для їх учасників. З метою набуття досвіду у проведенні та суддівстві цих перегонів і підготовки 
суддів-ампайрів запропоновано надати право Перегоновим комітетам змагань Календаря ВФУ (у вигляді 
експеременту) проводити подібні перегони у тих номерах програми, де кількість учасників не перевищує п’яти 
екіпажів, без подвійних залікових очок та можливістю вилучення цих результатів з загального заліку, якщо вони 
будуть найгіршими. Після обговорення запропоновано підтримати цю пропозицію.
Результати голосування – затверджено одноголосно.
УХВАЛИЛИ:

1. З метою набуття досвіду у проведенні та суддівстві фінальних перегонів("медал рейс") та підготовки 
суддів-ампайрів запропоновано надати право Перегоновим комітетам змагань Календаря ВФУ (у
вигляді експеременту) проводити одні подібні перегони у тих номерах програми, де кількість учасників 
не перевищує п’яти екіпажів, без подвійних залікових очок та можливістю вилучення цих результатів з
загального заліку, якщо вони будуть найгіршими.

СЛУХАЛИ: Питання Третє Порядку Денного 
ПРО УТОЧНЕННЯ НЕВРЕГУЛЬОВАНИХ ПИТАНЬ У «ПОЛОЖЕННІ ПРО ГОЛОВНІ УКРАЇНСЬКІ 
ЗМАГАННЯ 2007 РОКУ»
Доповідач – Юрій Даценко 
Доповідач привернув увагу Президії ВФУ до певних, з його погляду, питань, які не врегульовані у «Положенні про 
головні українські змагання 2007 року», зокрема про завелику кількість номерів програми та класів у певних 
змаганнях, відсутність чітких вказівок на кількісний склад команд в особисто-командних змаганнях, а саме у
“Чемпіонаті України серед юнаків та дівчать старшого віку”. Після обговорення запропоновано Даценко Ю.Г.
надати у Президію ВФУ письмовий перелік цих питань для розгляду та внесення, у разі необхідності, відповідних 
змін чи уточнень.
Результати голосування – затверджено одноголосно.
УХВАЛИЛИ:



1. Ю.Г. Даценку надати у Президію ВФУ письмовий перелік неврегульованих питань для розгляду та 
внесення, у разі необхідності, відповідних змін та уточнень до «Положення про головні українські 
змагання 2007 року». 

 
СЛУХАЛИ: Питання П’яте Порядку Денного 
ПРО ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ КОМІТЕТУ ВФУ ПО ПРОВЕДЕННЮ ЗМАГАНЬ 
Доповідач – Сергій Машовець 
У доповіді зазначено, що на поточний момент існують певні проблеми, які зменшують ефективність роботи,
Комітету ВФУ по проведенню змагань. Це стосується затвердження складу Перегонового комітету на Головні 
змагання календаря ВФУ, неможливість оплати роботи суддів на змаганнях належним чином, великим обсягом 
роботи з розробки документації та методичних матеріалів і підготовки суддів. В обговоренні брали участь всі 
присутні. Зазначено, що не всі порушені питання є можливість впорядкувати належним чином.
УХВАЛИЛИ:

Ухвала з цього питання не виносилася.

Олександр Зайцев 
Секретар ВФУ 


