
ПРОТОКОЛ №59 
Засідання Президії Вітрильної Федерації України 

від 16 березня 2007 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. ПРО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ВФУ ВІД ФЕДЕРАЦІЇ 

ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
2. ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО «ПОЛОЖЕННІ ПРО ГОЛОВНІ УКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ 2007 

РОКУ»
3. РІЗНЕ 

ПРО ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ КОМІТЕТУ ВФУ ПО ПРОВЕДЕННЮ ЗМАГАНЬ 
В роботі президії брали участь:
Члени Президії ВФУ:

Василь Гур’єв Президент ВФУ 
Сергій Машовець Почесний Президент ВФУ 
Сергій Щербаков Перший Віце-Президент ВФУ 
Олександр Зайцев Секретар 
Віктор Майоров член Президії 

Запрошені:
Павло Романенко – Виконавчий директор 

Присутні під час роботи Президії 
Василь Колобов, Голова осередку ФВСКО у м. Славутич 

СЛУХАЛИ: Питання Перше Порядку Денного 
ПРО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ СПЛАТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ВФУ ВІД ФЕДЕРАЦІЇ 
ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Доповідач – Павло Романенко 
Питання внесено на розгляд Президії ВФУ на виконання рішення Ради з метою надання можливості членам ВФУ,
які стоять на обліку у ФВСКО, брати участь у змаганнях Календаря ВФУ, необхідною умовою чого є своєчасна 
сплата членських внесків ВФУ. З огляду на ухвалу Ради ВФУ від 11 лютого 2007 р. повноваження ФВСКО, як 
Територіального осередку ВФУ, призупинені, але частина членів ФВСКО сплатила у минулому році належні 
членські внески ВФУ безпосередньо до ВФУ, що є порушенням п.4 Положення про сплату вступних і членських 
внесків ВФУ, а частина членських внесків перерахована від ФВСКО з порушенням вимог зазначеного вище 
Положення. Аби у поточному році надати членам ВФУ від ФВСКО брати участь у змаганнях Календаря ВФУ 
запропоновано дозволити сплатити членські внески безпосередньо до ВФУ, що надасть їм можливість брати 
участь у змаганнях Календаря ВФУ 2007 року. Після тривалого обговорення питання всіма присутніми було 
запропоновано, аби члени ВФУ, які є на обліку у ФВСКО і бажають сплатити членські внески, об’єдналися в
ініціативні групи, від яких 100% зібрані внески перераховуються на рахунок ВФУ за окремою заявою. Кількість 
створених груп не обмежується. 50% з перерахованої суми членських внесків, яка за Положенням має 
залишатися у Територіальному осередку, тимчасово зберігається на рахунку ВФУ і буде повернута до того 
об’єднання членів ВФУ у Київській області, яке буде визнано як Територіальний осередок ВФУ. Запропоновано 
також надати термін до 01 жовтня 2007 року, аби члени ВФУ, які об’єднані у ФВСКО, провели конференцію чи 
загальні збори , які мають привести діяльність та Статутні документи ФВСКО у відповідність до Статуту ВФУ. У
випадку недотримання цієї умови з 01 жовтня 2007 року, ФВСКО не визнаватиметься у якості Територіального 
осередку ВФУ у Київській області.

Результати голосування – затверджено одноголосно.
УХВАЛИЛИ:

1. У 2007 році членські внески від членів ВФУ, які є на обліку у ФВСКО, приймаються виключно від 
представників ініціативних груп.

2. Кількість створених груп не обмежується.
3. До 01 жовтня 2007 року ФВСКО має провести конференцію чи загальні збори , які мають привести 

діяльність та Статутні документи ФВСКО у відповідність до Статуту ВФУ.
4. У разі, якщо вимоги п.3 цієї ухвали з цього питання, не буде дотримано, запропонувати РАДІ ВФУ (чи 

позачерговій КОНФЕРЕНЦІЇ) з 01 жовтня 2007 року не визнавати ФВСКО у якості Територіального 
осередку ВФУ у Київській області 

СЛУХАЛИ: Питання Друге Порядку Денного 
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО «ПОЛОЖЕННІ ПРО ГОЛОВНІ УКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ 2007 РОКУ»
Доповідач – Віктор Майоров 

До ВФУ надійшов лист від заступника Голови ФВСКО і члена Президії ВФУ п. Ю.Г.Даценка з пропозиціями про 
внесення змін до «Положенні про головні українські змагання 2007 року»,  а саме 

1 У змаганнях Особисто-командного чемпіонату України серед юнаків та дівчат старшого віку до 
командних результатів не включати результати у класах EUROPE, 420 та групі суден «ПРОМІНЬ-2». 

2 У змаганнях Особисто-командного осіннього чемпіонату України серед юнаків та дівчат молодшого 
віку враховувати результати у класі LASER-4.7. 

3 Пропонується вказати і обмежити мінімальний кількісний склад та кількість класів суден (номерів 
програми), результати у яких застосовуються для підрахунку результатів командного заліку.



Після обговорення запропоновано затвердити запропоновані у пп..1 та 2 зміни до Положення про головні 
Всеукраїнські змагання. Обмеження щодо мінімального кількісного складу команди та кількості класів суден 
(номерів програми), результати у яких застосовуються для підрахунку результатів командного заліку не мають 
достатніх під 

Результати голосування – затверджено одноголосно.
УХВАЛИЛИ:

1. У змаганнях Особисто-командного чемпіонату України серед юнаків та дівчат старшого віку 
у 2007 році до командних результатів не включати результати у класах EUROPE, 420 та групі суден 
«ПРОМІНЬ-2». 

2. У змаганнях Особисто-командного осіннього чемпіонату України серед юнаків та дівчат молодшого 
віку враховувати результати у класі LASER-4.7. 

3. Не змінювати Положення про головні Всеукраїнські змагання щодо мінімального кількісного складу 
команд та кількості класів суден (номерів програми), результати у яких застосовуються для підрахунку 
результатів командного заліку не мають достатніх підстав.

СЛУХАЛИ: Питання Третє Порядку Денного 
РІЗНЕ 

ПРО ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ КОМІТЕТУ ВФУ ПО ПРОВЕДЕННЮ ЗМАГАНЬ 
Розглянуто заяву Голови Комітету ВФУ по проведенню змагань п.Сергія Машовця з проханням про увільнення 
його від обов’язків голови комітету. С.Машовець зазначив, що на поточний момент існують певні проблеми, які 
зменшують ефективність роботи Комітету ВФУ по проведенню змагань. При обговоренні питання ухвалили 
залишити п.С.Машовця Головою комітету ВФУ з проведення змагань та у порядку ротації членів комітету 
увільнити І.Петрова від обов’язків члена комітета і призначити М.Райхерта членом комітету ВФУ з проведення 
змагань.
УХВАЛИЛИ:

1. Залишити п.С.Машовця Головою комітету ВФУ з проведення змагань 
2. Увільнити І.Петрова від обов’язків члена комітета 
3. Призначити М.Райхерта членом комітету ВФУ з проведення змагань.

Олександр Зайцев 
Секретар ВФУ 
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