
ПРОТОКОЛ №75 
Засідання Президії Вітрильної Федерації України 

від 13 лютого 2010 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ПРОПОЗИЦІЙ, НАДАНИХ НА КОНФЕРЕНЦІЇ 
ВФУ.

2. ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ РОЗРОБКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ВФУ ТА 
ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ НА 2010-2013 РОКИ.

3. ОБГОВОРЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ УХВАЛИ ЩОДО КІЛЬКОСТІ ТА СКЛАДУ ПОСТІЙНИХ КОМІТЕТІВ 
ТА КОМІСІЙ ВФУ.

4. ПРО КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЗМАГАНЬ НА ПЕРІОД ВІД 01.01.2010 ДО 31.12.2010 Р.
5. ПРО ПІДГОТОВКУ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ.
6. ПРО РАНГ-ЛИСТ ВФУ НА 2010 РІК.
7. ПРО ДАТУ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТА ПОРЯДОК ДЕННИЙ РАДИ ВФУ.
8. ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО РАДИ ВФУ.
9. РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ СЕРЕД ЧЛЕНІВ ПРЕЗИДІЇ 
10.  ПРО ПЛАН РОБОТИ ВФУ НА ПЕРІОД ДО 1 ЛИПНЯ 2010 РОКУ.
11. РІШЕННЯ ПРЕЗИДІЇ ПО КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ НА УЧАСТЬ У ВІДБІРКОВИХ РЕГАТАХ 
12. РІЗНЕ 

• Про включення до номерів програми змагань з неолімпійських видів класу Mistral та 
внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ про головні Всеукраїнські змагання з вітрильного спорту 
2010 року 

• Про перезатвердження додатку до Положення про проведення перегонів щодо величини 
стартового внеску на змаганнях календаря ВФУ на 2010 рік 

• Щодо проведення змагань в Україні – стан справ з обладнанням, забезпеченням 
плавзасобами, проблеми місць базування та проведення змагань, наявності суддів та 
вимірювачів, засобів зв'язку та іншого обладнання.

• Про видання методичної літератури та Правил Вітрильницьких перегонів 2009-2012 
• Про закріплення водно-спортивних баз за територіальними федераціями.
• Про інформаційний супровід діяльності ВФУ 
• Щодо залучення спонсорської підтримки вітрильного спорту та ВФУ.

В роботі президії брали участь:
Члени Президії ВФУ:
Сергій ІСАКОВ Голова Президії, Президент ВФУ 
Володимир БОЛОТНІКОВ Віце-Президент ВФУ 
Олександр ЗАЙЦЕВ Секретар ВФУ 
Олександр БАЛАНЮК член Президії, Київська обласна ФВС 
Валерій ГУСЕНКО член Президії, Дніпропетровська ОФВС 
Юрій ДАЦЕНКО член Президії, Київська ФВС 
Сергій ЧЕРВЯКОВ член Президії, Одеська ОФВС 

Запрошені 
Сергій ЩЕРБАКОВ Перший Віце-Президент, Головний Тренер 
Павло РОМАНЕНКО Виконавчий директор ВФУ 
Сергій ПОЛІЩУК Головний редактор журналу «Шкіпер»

ПОПЕРЕДНЬО ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ ОБГОВОРЕНО ТА ЗАТВЕРДЖЕНО ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ 
СЛУХАЛИ: Питання Перше Порядку Денного 
ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО ПРОПОЗИЦІЙ, НАДАНИХ НА КОНФЕРЕНЦІЇ ВФУ 
Розглянуто і обговорено питання щодо пропозицій, які були внесені під час роботи IV Конференції ВФУ,
зокрема щодо вдосконалення «Положення про вибори керівних осіб ВФУ» з урахуванням досвіду його 
застосування та пропозицій Запорізької та Херсонської ОФВС. Після обговорення запропоновано для 
опрацювання змін до зазначеного «Положення…» створити комісію у складі С.Ісакова, С.Щербакова,
О.Зайцева та П.Романенка для створення нової редакції «Положення…», у якій мають бути деталізовані 
та вдосконалені питання щодо висування кандидатів на керівні посади ВФУ, внесені вимоги про надання 
кандидатами програм щодо своєї діяльності у разі обрання на керівні посади, більш докладно 
регламентовано роботу Виборчої комісії, завбачена можливість попереднього підрахунку голосів у
місцевих федераціях, більш детально висвітлено критерії щодо визначення переможців за результатами 
голосування. Запропоновано також інші питання, які висвітлювалися на Конференції, розглянути під час 
обговорення відповідних питань Порядку Денного та і розділі РІЗНЕ.
Пропозиція проголосована одноголосно.



УХВАЛИЛИ:
1. Створити Комісію ВФУ для вдосконалення та розробки нової редакції «Положення про вибори 

Керівних осіб ВФУ» у складі 
Сергій Ісаков, Сергій Щербаков, Олександр Зайцев, Павло Романенко.

2. Доручити створеній Комісії розробити протягом місяця нову редакцію «Положення про вибори 
Керівних осіб ВФУ» з урахуванням внесених під час обговорення пропозицій.

3. Нову редакцію «Положення про вибори Керівних осіб ВФУ» надати для розгляду на найближче 
засідання Раді ВФУ у 2010 році.

СЛУХАЛИ: Питання Перше Порядку Денного 
ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ РОЗРОБКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ВФУ ТА 
ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ НА 2010-2013 РОКИ 
У ВФУ неодноразово піднімалося питання щодо створення Концепції розвитку ВФУ. На поточний момент 
існую принаймні два майже готових документа, які було розроблено у попередні роки. Перщий з цих 
документів розроблено Ю.Демке та В.Шалейка, другий – С.Щербаковим як документ ВФУ. Обидва 
документи не вільні від недоліків і певною мірою є застарілими. На сьогодні існує ще один документ, який 
розроблено С.Щербаковим і є вдосконаленим варіантом попереднього, але його оприлюднення до 
закінчення виборів було визнано недоцільним. Після обговорення питання запропоновано оприлюднити 
«Програму розвитку вітрильного спорту в Україні» у якості проекту, який запропоновано Першим Віце-
Президентом С.Щербаковим. Встановити термін отримання пропозицій до зазначеного документу – до 10 
березня 2010р., опрацювати їх до 15 квітня 2010 р. і обговорити проект на травневому засіданні 
Президії ВФУ. Запропоновано також вважати весь склад Президії Комісією з опрацювання проекту 
концепції розвитку вітрильного спорту в Україні.
Пропозиції ухвалено одноголосно.
УХВАЛИЛИ:

1. Оприлюднити «Програму розвитку вітрильного спорту в Україні», яку розроблено 
С.Щербаковим.

2. Встановити термін отримання пропозицій та зауважень щодо зазначеного документу –  
до 10 березня 2010 р.

3. Опрацювати отримані пропозиції та зауваження до 15 квітня 2010 р.
4. Розглянути доопрацьований проект «Програми розвитку вітрильного спорту в Україні» на 

травневому засіданні Президії ВФУ.
СЛУХАЛИ: Питання Перше Порядку Денного 
ОБГОВОРЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ УХВАЛИ ЩОДО КІЛЬКОСТІ ТА СКЛАДУ ПОСТІЙНИХ КОМІТЕТІВ ТА 
КОМІСІЙ ВФУ.
На поточний момент у ВФУ існує 8 постійних комітетів і комісій. Нажаль, частина з них функціонує без 
чітко визначеного положення про діяльність з зазначенням кола питань, які входять до компетенції 
комітету. Взагалі не діє Комітет з морських перегонових багатокорпусних яхт. Вимагає більш детального 
визначення діяльність Спортивного комітету, до якого входить Тренерська Рада та Рада Асоціацій класів.
В обговоренні також зазначено, що є нагальна необхідність у створенні додаткових комітетів, зокрема 
комітетів юнацького та молодіжного спорту, регіонального розвитку та розвитку інфраструктури 
вітрильного спорту, ветеранів вітрильного спорту, підрозділів ВФУ з питань взаємодії з засобами масової 
інформації з питань висвітлення вітрильництва в Україні, комісії атлетів ВФУ для більш активного 
залучення спортсменів у діяльності ВФУ. Після обговорення запропоновано виключити з переліку 
постійних комітетів та комісій ВФУ Комітет з морських перегонових багатокорпусних яхт та створити 
Комісію атлетів ВФУ, Комітет юнацького та молодіжного спорту, Комітет регіонального розвитку та 
розвитку інфраструктури вітрильного спорту, Комісію по зв’язках зі ЗМІ та Комітет ветеранів вітрильного 
спорту. Питання щодо персонального складу та розробки положень про їх діяльність доручити 
відповідним кураторам від Президії ВФУ. Більш детально питання щодо призначення кураторів 
розглянути під час розгляду п.10 Порядку Денного - РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ СЕРЕД ЧЛЕНІВ ПРЕЗИДІЇ 
Пропозиції ухвалено одноголосно.
УХВАЛИЛИ:

1. Виключити з переліку Постійних комітетів і комісій Комітет з морських перегонових багатокорпусних 
яхт.

2. Створити наступні комітети та комісії 
• Комісія атлетів ВФУ 
• Комітет юнацького та молодіжного спорту 
• Комітет регіонального розвитку та розвитку інфраструктури вітрильного спорту 
• Комісія по зв’язках зі ЗМІ 
• Комітет ветеранів вітрильного спорту 

3. Кураторам від Президії ВФУ надати пропозиції щодо складу зазначених комітетів та їх положень 
про діяльність для розгляду на найближчому засідання ВФУ 

4 Переглянути та доповнити перелік Постійних комітетів і комісій з урахуванням зазначеного рішення 
СЛУХАЛИ: Питання Четверте Порядку Денного 
ПРО КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЗМАГАНЬ НА ПЕРІОД ВІД 01.01.2010 ДО 31.12.2010 Р
Через певні організаційні причини до Календарного плану всеукраїнських змагань, що проводить ВФУ у
2010 році не було включено два найважливіші заходи південного регіону. Це Кубок Кінбурнської коси 
2010 – Екологічна регата пам’яті С.Шаповалова та “Кубок П.П.Шмідта – 2010” в олімпійських та дитячих 



класах. Запропоновано доповнити Календарний план всеукраїнських змагань цими двома заходами та 
узгодити терміни їх проведення між Миколаївською ОФВС та ВФУ.
Пропозиції ухвалено одноголосно.
Розгляд питання щодо включення до номерів програми змагань з не олімпійських видів клас Mistral та 
внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ про головні Всеукраїнські змагання з вітрильного спорту 2010 року 
запропоновано розглянути у п.РІЗНЕ.
УХВАЛИЛИ:

1. Включити до Календарного плану всеукраїнських змагань, що проводить ВФУ у 2010 році 
наступні регати 
• Кубок Кінбурнської коси 2010 – Екологічна регата пам’яті С.Шаповалова 
• Кубок П.П.Шмідта – 2010 в олімпійських та дитячих класах.

2. Узгодити терміни проведення цих регат між Миколаївською ОФВС та ВФУ 
СЛУХАЛИ: Питання П’яте Порядку Денного 
ПРО ПІДГОТОВКУ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ.
Головний тренер Збірної команди докладно проінформував Президію ВФУ про стан справ у Збірній 
команді, про хід виконання планів учбово-тренувальних зборів, підготовки до виступів команди як в
регатах в Україні, так і міжнародних змаганнях у 2010 р., а також про підготовку до Чемпіонату Світу ISAF 
у м.Перт (Австралія) наприкінці 2011 р., де мають розігруватися ліцензії на участь в Олімпійській регаті у
2012 р. Розроблено і надано до затвердження ЦІЛЬОВУ ПРОГРАМУ ПІДГОТОВКИ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ 
УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ ДО ХХХ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР 2012 РОКУ. Висвітлено і інші аспекти 
підготовки Збірної, діяльність Спортивного комітету ВФУ та Тренерської Ради, її ролі у процесі підготовки 
Збірної команди. В обговоренні питання також зазначено, що коштів, які виділяються Мінмолодьспортом 
України вистачає ледь на третину запланованих заходів, з огляду на що питання збільшення 
фінансування принаймні до обсягів попередніх років потребують якнайшвидшого розв’язання, зокрема 
запропоновано звернутися до Мінмолодьспорту з клопотанням про збільшення наданого фінансування 
до прийнятного рівня, а інформацію Головного тренера взяти до уваги, запропоновано також вивчити 
питання про утворення ради попечителів.
Пропозиції ухвалено одноголосно.
УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Головного тренера взяти до уваги.
2. Звернутися до Мінмолодьспорту України з клопотанням про збільшення фінансування 

підготовки Збірної команди України з вітрильного спорту у 2010 році до рівня попереднього 
року 

3. У разі наявності на сайті Мінмолодьспорту України ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 
ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ З ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ ДО ХХХ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР 2012 
РОКУ надати до неї доступ до з Web-сторінки ВФУ 

СЛУХАЛИ: Питання Шосте Порядку Денного 
ПРО РАНГ-ЛИСТ ВФУ НА 2010 РІК.
На сьогоднішній день існує два документи щодо ранжування спортсменів ВФУ. Перший – це 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАНЖУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ ВІТРИЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ ЗІ ЗМІНАМИ ТА 
ДОПОВНЕННЯМИ, затвердженими Радою ВФУ 26 березня 2005 року та Президією ВФУ від 05 грудня 
2006 року. Другий – це Ранг-листи Асоціацій класів, які мають украдатися відповідно до Змін до 
Положення про ранжування, які запроваджені ухвалою Спортивного комітету ВФУ (Протокол №1 від 22 
березня 2009р., питання перше Порядку денного). За обґрунтуванням Спортивного комітету існуючий 
Ранг-лист ВФУ не вповні відображає реальний стан рівня спортсменів. Крім того існує ряд документів 
ВФУ щодо критеріїв формування Збірної команди, де використовується Ранг-лист ВФУ і які зараз 
суперечать наново затвердженому документу щодо формування Збірної команди ВФУ у 2010 р. Після 
обговорення президією питання зазначено, що існує необхідність у об’єктивному визначені рівня 
підготовки. Задля цього, а також для усунення протиріч у документах запропоновано підготувати нову 
редакцію Положення про ранжування спортсменів ВФУ, обговорити проект такого положення на 
розширеній нараді тренерів та фахівців вітрильного спорту у березні 2010 р. і розглянути документ для 
винесення ухвали щодо нього на найближчому засідання Ради.
Пропозиції ухвалено одноголосно.
УХВАЛИЛИ:

1. Підготувати нову редакцію Положення про ранжування спортсменів ВФУ.
2. Обговорити проект Положення… на розширеній нараді тренерів та фахівців вітрильного спорту 

у березні 2010 р.
3. Запропонувати опрацьований проект Положення до розгляду та винесення ухвали щодо нього 

на найближчому засідання Ради.
СЛУХАЛИ: Питання Сьоме Порядку Денного 
ПРО ДАТУ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ВФУ.
З огляду на важливість питань, які мають бути розглянуті і ухвалені Радою ВФУ до початку нового сезону 
запропоновано провести засідання Ради 20 березня 2010 р. у м. Севастополі.
УХВАЛИЛИ:

1. Провести засідання Ради 20 березня 2010 р. у м. Севастополі.



СЛУХАЛИ: Питання Восьме Порядку Денного 
ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО РАДИ ВФУ.
Після обговорення запропоновано включити до Пропонованого порядку Денного Ради наступні питання:
1. ПОВІДОМЛЕННЯ СЕКРЕТАРЯ ВФУ ПРО ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ 
2. ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ.
3. ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ЩОДО БЮДЖЕТУ ВФУ НА 2010 РІК 
4. ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ «КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ВФУ ТА ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ НА 2010-2013 

РОКИ»
5 ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ДО „ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЛАТУ ВСТУПНИХ ТА ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ВФУ”
6. ПРО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРИ КЕРІВНИХ ОСІБ 
7. ПРО НОВУ РЕДАКЦІЮ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАНЖУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ ВФУ 
8. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ТРЕНЕРСЬКОЇ РАДИ 
9.  РІЗНЕ 
Зазначено що цей порядок Денний може бути доповнений у певних пунктах.
Пропозиції ухвалено одноголосно.
УХВАЛИЛИ:

1. Укласти Пропонований Порядок Денний засідання Ради ВФУ 20 березня 2010 року за 
наведеним вище.

СЛУХАЛИ: Питання Дев’яте Порядку Денного 
РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ СЕРЕД ЧЛЕНІВ ПРЕЗИДІЇ 
Задля більш ефективної роботи Президії ВФУ запропоновано розподілити обов’язки між членами 
Президії за напрямками діяльності ВФУ за наведеним нижче.
Розподіл обов’язків серед керівництва ВФУ 
1. С.Ісаков (президент ВФУ) – статутна діяльність, загальне керівництво.
2. С.Щербаков (перший віце-президент ВФУ) – збірна команда України, взаємодія з Міністерством спорту та 

тренерами.
3. В.Болотніков (віце-президент ВФУ) – питання розвитку ВФУ, дитячо-юнацький спорт, попечительська рада.
4. О.Зайцев (секретар ВФУ) – взаємодія із міжнародними організаціями (ISAF, ORC, асоціаціями класів), взаємодія 

зі СМІ, редакційна політика ВФУ.
5. В.Гусенко (член президії ВФУ) – взаємодія з асоціаціями класів. та тренерами, взаємодія з національними 

асоціаціями класів, комітетами та комісіями ВФУ.
6. С.Червяков (член президії ВФУ) – крейсерський спорт.
7. О.Баланюк (член президії ВФУ) – регіональна політика, розвиток спортивної інфраструктури.
8. Ю.Даценко (член президії ВФУ) – взаємодія з комітетами ВФУ.
9. О.Масливець (член президії ВФУ) – взаємодія зі спортсменами.
10. С.Машовець (почесний президент ВФУ) – методична робота, взаємодія з ветеранами вітрильного спорту.
11. П.Романенко (виконавчий директор ВФУ) – поточна діяльність ВФУ.

Комітети та комісії ВФУ (куратор від керівництва ВФУ)
1. Комітет по проведенню змагань (С. Щербаков). 
2. Тренерська Рада (С.Щербаков)
3. Комітет асоціації класів яхт (В.Гусенко)
4. Крейсерський комітет (Червяков)
5. Комітет спортсменів (О.Масливець)
6. Технічний комітет (Ю.Даценко)
7. Кваліфікаційна комісія (Ю.Даценко)
8. Комітет юнацького та молодіжного спорту (В.Болотніков)
9. Комітет регіонального розвитку та розвитку інфраструктури (О.Баланюк)
10. Комітет по зв’язках зі СМІ (О.Зайцев)
11. Контрольно-ревізійна комісія (С.Ісаков)
12. Виборча комісія (О.Зайцев)

Після обговорення запропоновано затвердити наведений перелік обов’язків членів Президії та 
кураторства у діяльності Комітетів та комісій ВФУ. Запропоновано також затвердити призначення Сергія 
Поліщука Головою Комісії ВФУ по зв’язках зі ЗМІ.
Пропозиції ухвалено одноголосно.
УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити наведений перелік обов’язків членів Президії та кураторства у діяльності Комітетів 
та комісій ВФУ.

2. Призначити Сергія Поліщука Головою Комісії по зв’язках зі ЗМІ 
3. До наступного засідання Президії зазначені особи мають надати для затвердження плани 

роботи за закріпленими напрямками діяльності, а також данні щодо персонального складу 
комітетів та комісій, до яких вони призначені кураторами.

СЛУХАЛИ: Питання Десяте Порядку Денного 
ПРО ПЛАН РОБОТИ ВФУ НА ПЕРІОД ДО 1 ЛИПНЯ 2010 РОКУ 
В обговоренні зазначено що загальний план може бути укладений після розгляду концепції розвитку ВФУ 
та вітрильного спорту в Україні на 2010-2013 роки та планів членів Президії за напрямками роботи.
Обговорення плану роботи і остаточний його вигляд обговорити під час проведення Ради ВФУ.
Запропоновано схвалити такий підхід зі складання плану.
Пропозиції ухвалено одноголосно 
УХВАЛИЛИ:

1. Укласти план роботи ВФУ на період до 01 липня 2010 року під час обговорення концепції 
розвитку ВФУ та планів роботи Президії за напрямками діяльності.



СЛУХАЛИ: Питання Одинадцяте Порядку Денного 
РІШЕННЯ ПРЕЗИДІЇ ПО КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ НА УЧАСТЬ У ВІДБІРКОВИХ РЕГАТАХ 
Попередньо питання частково обговорювалося під час розгляду питання п.5 Порядку Денного Про 
підготовку збірної команди України. НОК України передає до ВФУ цільові кошти, з яких ВФУ може 
компенсувати витрати щодо участі спортсменів у відбіркових регатах. Запропоновано дозволити ВФУ 
компенсувати витрати на участь спортсменів ВФУ у відбіркових змаганнях.
Пропозиції ухвалено одноголосно 
УХВАЛИЛИ:

1. Дозволити ВФУ компенсувати витрати на участь спортсменів ВФУ у відбіркових змаганнях за 
наявності їх надходження.. 

СЛУХАЛИ: Питання Дванадцяте Порядку Денного 
РІЗНЕ 
• Про включення до номерів програми змагань з не олімпійських видів класу Mistral та 

внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ про головні Всеукраїнські змагання з вітрильного спорту 2010 
року 

Після обговорення стану справ з перегонами на вітродошках запропоновано повернутися до розгляду 
питання після письмового звернення асоціації вітродощок та у присутності її представника 
• Про перезатвердження додатку до Положення про проведення перегонів щодо величини 

стартового внеску на змаганнях календаря ВФУ на 2010 рік 
Запропоновано продовжити дію Додатку про величину стартового внеску на 2010 рік. Під час обговореня 
запропоновано, аби Виконавчий директор ВФУ оприлюднив перелік дій щодо крейсерсько-перегонових 
яхт, які зареєстровані у ВФУ.
• Щодо проведення змагань в Україні – стан справ з обладнанням, забезпеченням 

плавзасобами, проблеми місць базування та проведення змагань, наявності суддів та 
вимірювачів, засобів зв’язку та іншого обладнання.

Головний Тренер Збірної команди у своєму виступі привернув увагу членів Президії до стану справ у
процесі проведення змагань – а саме – обмеженого кола суддів-вимірювачів, застарілого обладнання,
плавзасобів, суддівського реманенту та обладнання.. Зазначено також, що стрімко зменшується кількість 
баз для проведення тренувальних зборів і змагань. Все зазначене підводить ВФУ до необхідності мати 
хоча б невелику, але власну базу для забезпечення своєї діяльності щодо проведення змагань. –
Інформацію взято до уваги. Ухвала не виносилася. Питання може бути розглянуте під час формування 
Плану діяльності ВФУ 
• Про видання методичної літератури та Правил Вітрильницьких перегонів 2009-2013 
Після обговорення запропоновано доручити С.Поліщуку та О.Зайцеву підготувати конкретні пропозиції 
щодо вирішення питань щодо видавничої діяльності.
• Про закріплення водно-спортивних баз за територіальними федераціями.
Обговорено питання щодо закріплення територій базування яхт та вітрильних секцій за територіальними 
федераціями – інформацію взято до уваги і запропоновано більш детально розглянути це важливе 
питання під час формування Плану діяльності ВФУ.
• Про інформаційний супровід діяльності ВФУ 
На жаль рівень інформаційного інформування не відповідає запитам обласних територіальних 
федерацій. Частина важливих документів з’являється з запізненням. У розгляді зазначено, що частина 
проблем об’єктивно пов’язана зі збільшенням обсягів та розмірів документів, які вміщуються на Web-
сторінці, частина - частина питань пов’язана з браком часу на обробку інформації. Щодо збільшення 
обсягів та з метою упорядкування роботи сторінки ВФУ в мережі – доручити О.Зайцеву з’ясувати питання 
щодо виділення для ВФУ доменного ім’я та збільшення об’ємів інформаційного простору. Також 
домовлено, що поточна інформація буде оприлюднюватися на сторінці не пізніше тижневого терміну.
Крім того на Web-сторінці має біти розміщено адреси електронної пошти членів Президії ВФУ. Питання 
щодо попередньої реєстрації на змагання – обговорити питання на наступному засіданні.
• Щодо залучення спонсорської підтримки вітрильного спорту та ВФУ.
Після прискіпливого обговорення питання запропоновано підготувати комплект документів для взаємодії 
спонсорів з ВФУ з врахуванням досвіду роботи, яка вже проводилася в Україні і обговорити це питання 
пізніше.

Олександр Зайцев 
Секретар ВФУ 


