
ПРОТОКОЛ №74 
Засідання Президії Вітрильної Федерації України 

від 07 грудня 2009 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. ПРО ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ IV КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ 2010 року 
2. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ПРОПОЗИЦІЙ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ 

ВФУ 
3.  РОЗГЛЯД , ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ЗБІРНОЇ КОМАНДИ ВФУ НА 2010 

рік 
4. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВІДБОРУ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ ВФУ НА ЧЕМПІОНАТИ ЄВРОПИ ТА 

СВІТУ НА 2010 рік.
5. ОБГОВОРЕННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИНЦІПІВ ФОРМУВАННЯ ШТАТНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ 

НА 2011 р.
6. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО КАЛЕНДАРЯ СПОРТИВНО-МАСОВИХ 

ЗАХОДІВ ВФУ на 2010 р.
7. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ 

ЗМАГАННЯ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ 2010 р.
8. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ПРО ПЕРЕЛІК РЕЙТИНГОВИХ ЗМАГАНЬ ДЛЯ 

ЮНАЦЬКИХ КЛАСІВ.
9. РІЗНЕ 

• Розгляд заяви Катерини Бабійчук щодо розподілу матеріальної частини 
В роботі президії брали участь:

Члени Президії ВФУ:
Сергій Щербаков Перший Віце-Президент 
Валерій Гусенко Віце-Президент ВФУ 
Сергій Машовець Почесний Президент ВФУ 
Юрій Даценко член Президії 
Віктор Майоров член Президії 

СЛУХАЛИ: Питання Перше Порядку Денного 
ПРО ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ IV КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ 2010 року 
З огляду на стан справ з виборчим процесом (коректування списків членів територіальних федерацій, розсилкою 
Бюлетенів для голосування, практичною відсутністю можливості проведення Конференцій територіальних федерацій 
з питання про вибори Керівних осіб ВФУ найближчим часом, новорічними та Різдвяними канікулами в Україні, тощо)
після всебічного розгляду питання запропоновано провести IV Конференцію ВФУ 24 січня 2010 р. у м.Києві.
Пропозиція проголосована одноголосно.
УХВАЛИЛИ:

1. Провести IV Конференцію ВФУ 24 січня 2010 р. у м.Києві.
2. Пропонований Порядок денний IV Конференції ВФУ опрацювати пізніше у робочому порядку.

СЛУХАЛИ: Питання Друге Порядку Денного 
ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ПРОПОЗИЦІЙ СПОРТИВНОГО КОМІТЕТУ ВФУ 
Спортивним комітетом ВФУ запропоновано розглянути та винести ухвали щодо таких питань:

1. Включення до складу штатної Збірної команди України екіпажу яхти класу 49er Родіона Луки та Георгія 
Леончука;

2. Включення до основного складу Збірної команди України на 2010 рік у класі LASER Дениса Сайдукова і
Максима Діденка;

3. Включення до складу штатної Збірної команди України у класі 470 в екіпаж Анастасії Коломієць нової 
шкотової екіпажу Катерини Дмитренко і переведення попередньої шкотової цього екіпажу Катерини 
Бабійчук до резервного складу Збірної команди.

Щодо включення до складу штатної Збірної команди України екіпажу яхти класу 49er Родіона Луки та Георгія 
Леончука – за чинними керівними документами про формування штатної збірної команди цей екіпаж у 2009 не 
виконав всі умови щодо включення до штатного складу збірної команди, але планує поновити підготовку до участі в
Олімпіаді 2012 року. Після всебічного та детального розгляду питання запропоновано включити зазначений екіпаж 
до складу штатної збірної команди України на 2010 рік і укласти з ними контракт терміном на півроку (до 30 червня 
2010 р). Після цього терміну контракт може бути автоматично продовжений за умови виконання екіпажем всіх 
зазначених у ньому умов.
Пропозиція ухвалена одноголосно 

Щодо включення до основного складу Збірної команди України на 2010 рік у класі LASER Дениса Сайдукова і
Максима Діденка – питання внесене до розгляду Асоціацією класу LASER. Після обговорення питання та результатів 
виступів цих спортсменів у сезоні 2009 р. запропоновано включити їх до основного складу збірної команди без 
заробітної платні.
Пропозиція ухвалена одноголосно 



Щодо включення до складу штатної Збірної команди України у класі 470 в екіпаж Анастасії Коломієць нової шкотової 
екіпажу Катерини Дмитренко і переведення попередньої шкотової цього екіпажу Катерини Бабійчук до резервного 
складу Збірної команди – питання розглядається за пропозицією Спортивного комітету ВФУ та заявою стернової 
екіпажу Анастасії Коломієць. Відповідно до чинного документу ВФУ про «Формування штатної збірної команди на 
період 2009 – 2012 р.», який затверджено Президією ВФУ (протокол №70 від 13 лютого 2009 р.), у номерах програми,
де склад команди більше однієї особи, рішення щодо включення членів екіпажу до збірної команди приймає 
стерновий за погодженням зі Спортивним комітетом ВФУ.
Після докладного і грунтовного обговорення всіх аспектів питання про заміну шкотової і включення її до складу 
штатної Збірної команди та укладення з нею контракту, на голосування запропоновано дві ухвали:

1 за умовами «Формування штатної збірної команди на період 2009 – 2012 р.» ввести до складу штатної 
збірної команди на півроку (до 30 червня 2010 р) в екіпаж Анастасії Коломієць Катерину Дмитренко, а
після цього подовжити контракт за умови виконання екіпажем умов відбору до Чемпіонату Світу.

2 ввести шкотових Катерину Бабійчук і Катерину Дмитренко до складу штатної збірної команди на півроку 
(до 30 червня 2010 р) і розділити між ними ставку першого номера програми у класі 470 – жінки, а після 
цього терміну, у разі наявності ставки, підвищити ставку тій шкотовій, яка за результатами відбіркових 
змагань до Чемпіонату Світу дотримала умов відбору.

За результатами голосування (3 голоси проти 2 голосів) затверджено першу пропозицію 

УХВАЛИЛИ:
1 Включити до складу штатної Збірної команди України екіпаж яхти класу 49er Родіона Луки та Георгія Леончука 

і укласти контракт з екіпажем терміном на півроку (до 31 червня 2010 р). Після цього терміну контракт може 
бути автоматично продовжений за умови виконання екіпажем всіх зазначених у ньому умов 

2 Включити до основного складу Збірної команди України на 2010 рік у класі LASER Дениса Сайдукова і
Максима Діденка без укладення контракту і без заробітної платні 

3 За умовами «Формування штатної збірної команди на період 2009 – 2012 р.» включити до складу штатної 
збірної команди на півроку (до 30 червня 2010 р) в екіпаж Анастасії Коломієць Катерину Дмитренко, а після 
цього подовжити контракт за умови виконання екіпажем умов відбору до Чемпіонату Світу.

СЛУХАЛИ: Питання Третє Порядку Денного 
РОЗГЛЯД, ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ЗБІРНОЇ КОМАНДИ ВФУ НА 2010 рік 
Склад Збірної комадни попередьо був розглянутий на засіданні Спортивного комітету. Питання щодо включення до 
Збірної команди Родіона Луки, Георгія Леончука, Дениса Сайдукова, Максима Діденка та Анастасії Коломієць 
розглянуті під час розгляду поереднього питання. Запропоновано затвердити склад Збірної команди з урахуванням 
рішень, ухвалених при розгляді попереднього питання порядку Денного.
Пропозиція ухвалена одноголосно.
УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити склад Збірної команди з урахуванням рішень, ухвалених при розгляді попереднього питання 
порядку Денного.

2. Після остаточного затвердження складу Збірної команди, оприлюднити цей документ на Web-сторінці ВФУ 

СЛУХАЛИ: Питання Четверте Порядку Денного 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВІДБОРУ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ ДО УЧАСТІ У ЧЕМПІОНАТІ 
ЄВРОПИ ТА СВІТУ НА 2010 рік ЗА КОШТИ МІНСІМ’ЇМОЛОДЬСПРОРТУ УКРАЇНИ.
Документ попередньо обговорювався на засіданні Спортивного комітету. Після обговорення запропоновано 
затвердити цей документ.
Пропозиція ухвалена одноголосно.
УХВАЛИЛИ:

2. Затвердити «Систему відбору збірної команди України з вітрильного спорту до участі у чемпіонатах світу та 
Європи 2010 р» та оприлюднити на Web-сторінці ВФУ.

СЛУХАЛИ: Питання П’яте Порядку Денного 
ОБГОВОРЕННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИНЦІПІВ ФОРМУВАННЯ ШТАТНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ 
НА 2011 р.
Запропонований документ частково обговорено при розгляді пропозицій Спортивного комітету ВФУ. Детально 
обговорено зауваження про включення до складу Збірної команди у номерах програми, де склад команди більше 
однієї особи, нових членів екіпажу за рішенням стернового за погодженням зі Спортивним комітетом ВФУ:

«у номерах програми де склад команди більше однієї особи, рішення щодо включення членів екіпажу 
до збірної команди приймає стерновий за погодженням зі Спортивним комітетом ВФУ»

Зауваження про таке право стернового містилося також у положенні «Формування штатної збірної команди на 
період 2009 – 2012 р», яке затверджене Президією ВФУ (Протокол № 70 від 13 лютого 2009 р). Після обговорення 
запропоновано уточнити формулювання примітки, виключити її з тексту документа і доручити Головному тренеру та 
Голові комітету по проведенню змагань доопрацювати текст примітки з урахуванням висловлених під час 
обговорення пропозицій та зауважень, після чого підготувати з цього питання доповнення у вигляді окремого 
документу.до «ФОРМУВАННЯ ШТАТНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ НА 2011 р». 
Пропозиція ухвалена одноголосно.
УХВАЛИЛИ:

1. Виключити з тексту «ПРИНЦІПІВ ФОРМУВАННЯ ШТАТНОЇ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ НА 2011р.» примітку про 
рішення щодо включення членів екіпажу до збірної команди за рішенням стернового за погодженням зі 
Спортивним комітетом ВФУ 

2. Доручити Сергію Щербакову та Сергію Машовцю розробити додаток до «ФОРМУВАННЯ ШТАТНОЇ ЗБІРНОЇ 
КОМАНДИ НА 2011 р» щодо ротації членів екіпажу Збірної команди у вигляді окремого документу.



СЛУХАЛИ: Питання Шосте Порядку Денного 
ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО КАЛЕНДАРЯ СПОРТИВНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ ВФУ 
на 2010 р.
Заслухано, обговорено і докладно розглянуто Календарний план всеукраїнських змагань, що проводить ВФУ на 
період від 23.03.10 до 31.10.10 і який укладено відповідно до заявок, які надійшли до ВФУ. У випадках, коли на 
проведення змагань подано дві і більше заявок, обрано місце проведення змагань, яке найбільше відповідає 
вимогам ВФУ. Після обговорення запропоновано затвердити Календарний план всеукраїнських змагань, що 
проводить ВФУ на період від 23.03.10 до 31.10.10. у наданому для розгляду Президії вигляді з висловленими 
застереженнями. Також запропоновано включити до переліку заходів регата «На Добрий спомин 2010» та «Південна 
варта 2010», заявки на які було надіслано, але ще не отримано у ВФУ. Зроблено також застереження щодо 
Міжнародних всеукраїнських етапних крейсерських перегонів “Козацька регата”. Ці змагання можуть бути включені до 
календаря умовно, до отримання заявки. Під час обговорення було також розглянуто питання стану місць 
проведення змагань в Україні.
Пропозиція проголосована одноголосно.
УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити КАЛЕНДАР СПОРТИВНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ ВФУ на 2010 р.
2. Регати «На Добрий спомин 2010», «Південна варта 2010»  та “Козацька регата” включити до Календаря 

спортивно-масових заходів умовно до підтвердження про отримання заявки.

СЛУХАЛИ: Питання Сьоме Порядку Денного 
ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ З
ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ 2010 р.
Розглянуто і докладно обговорено ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ З ВІТРИЛЬНОГО 
СПОРТУ 2010 р. Зазначено, що за цим Положенням мають проводитися головні змагання, які фінансуються 
Мінсім’їмолодьспортом і перелік яких наведено у Положенні... з зазначенням дати, місця проведення і повноважного 
організатора, за виключенням V Спортивних Ігор молоді України, які проводитимуться за окремим Положенням. На 
відміну від змагань 2009 р. особисто-командний залік запроваджено тільки на двох регатах - на Осінньому 
Чемпіонаті України серед юнаків та дівчат молодшого віку та на Чемпіонаті України в олімпійських номерах 
програми. Всі інші головні змагання – особисті. Змінено також таблиці для обчислення командних очок. На вимогу 
Мінсім’їмолодьспорту України додано також таблицю для визначення рейтингу з олімпійських видів спорту в Україні.
Змін зазнали умови особистого заліку, а також умови проведення «медал рейс» з урахуванням набутого досвіду.
Крім того при реєстраціі необхідно надавати сертифікат на право керування відповідним спортивним судном,
встановленого зразка. Обговорено питання щодо статусу відкритих змагань, а також пропозиції Асоціації класу 
LASER щодо номерів програми у класі Laser Radial. Запропоновано врахувати пропозиції Асоціації класу LASER на 
2010 рік та схвалити Положення і подати його на затвердження до Мінсім’їмолодьспорту України.
Пропозиція проголосована одноголосно.
УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ 2010 р і
подати його на затвердження до Мінсім’їмолодьспорту України.

СЛУХАЛИ: Питання Восьме Порядку Денного 
ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ПРО ПЕРЕЛІК РЕЙТИНГОВИХ ЗМАГАНЬ ДЛЯ ЮНАЦЬКИХ КЛАСІВ.
Після докладного розгляду наданих документів запропоновано відкласти подальше обговорення та винесення 
ухвали до отримання додаткових документів та рекомендації Тренерської ради і Спортивного комітету ВФУ.
УХВАЛИЛИ:

1. Відкласти обговорення та винесення ухвали щодо ПЕРЕЛІКУ РЕЙТИНГОВИХ ЗМАГАНЬ ДЛЯ ЮНАЦЬКИХ 
КЛАСІВ до отримання додаткових документів та рекомендації Тренерської ради і Спортивного комітету ВФУ.

СЛУХАЛИ: Питання Восьме Порядку Денного 
РІЗНЕ 
• Розгляд заяви Катерини Бабійчук щодо розподілу матеріальної частини.
Після розгляду всіх обставин щодо такого запиту зазначено, що порушене питання, відповідно до «ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО РОЗПОДІЛ МАТЕРІАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ (ЯХТ, ВІТРИЛ, ЩОГЛ), ЯКА Є ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ, СЕРЕД 
ЧЛЕНІВ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ» (протокол Президії ВФУ №71 від 15.03.2009р) є в
компетенції Спортивного коітету ВФУ. Запропоновано повернути заяву для розгляду на засіданні Спортивного 
комітету ВФУ,
УХВАЛИЛИ:
Ухвала щодо сути заяви не виносилася.

Олександр Зайцев 
Секретар ВФУ 


