
ПРОТОКОЛ №76 
роботи Президії Вітрильної Федерації України 

від 05травня 2010 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. ПРО УЧАСТЬ ЯХТ 49er В ОЛІМПІЙСЬКИХ НОМЕРАХ ПРОГРАМИ КАЛЕНДАРЯ ГОЛОВНИХ ЗМАГАНЬ 
ВФУ У 2010 Р.

В обговоренні питання брали участь:
Члени Президії ВФУ:

Сергій Ісаков Голова Президії, Президент ВФУ 
Володимир Болотніков Віце-Президент ВФУ 
Олександр Зайцев Секретар 
Олександр Баланюк член Президії, Київська обласна ФВС 
Юрій Даценко член Президії 
Сергій Черв'яков член Президії, Одеська ОФВС 

Запрошений до обговорення 
Сергій Щербаков Перший Віце-Президент, Головний тренер Збірної команди 

СЛУХАЛИ: Питання Перше Порядку Денного 
ПРО УЧАСТЬ ЯХТ 49er В ОЛІМПІЙСЬКИХ НОМЕРАХ ПРОГРАМИ КАЛЕНДАРЯ ГОЛОВНИХ ЗМАГАНЬ ВФУ У
2010 Р.
20 квітня 2010 р. до Президії ВФУ надійшло звернення спортсменів про розгляд питання щодо "збереження статусу 
олімпійського класу яхт 49er, які обладнані матеріальною частиною старого зразка (2000-2008 рр)" та включення яхт класу 49er 
до програми змагань Календаря ВФУ як олімпійського номера програми.
Щодо суті звернення - на думку Головного тренера Збірної команди України включати перегони 49er до олімпійських номерів 
програми Календаря головних змагань ВФУ, (зокрема - у Весняному чемпіонаті України 09 - 15 травня 2010, Севастополь, який 
є відбірковим) недоцільно, оскільки на змаганнях Календаря головних змагань відбувається відбір, як до штатної Збірної 
Команди України, так і до участі у Чемпіонатах Світу і Європи, на які допускаються лише яхти, які відповідають правилам класу,
а наявні на сьогодні в Україні яхти 49er, за виключенням яхти Родіона Луки, не відповідають чинним правилам класу. Є усні 
запевнення одного з екіпажів, що до чемпіонату Європи у Польщі вони придбають нові щогли та вітрила, які відповідатимуть 
чинним правилам класу. В обговоренні зазначено, що в олімпійських номерах програми мають брати участь лише яхти 
олімпійських класів, але є сенс задля розвитку класу 49er в Україні включити яхти, які відповідають старим правилам 
вимірювання, до змагань в не олімпійських номерах програми. Зазначено також, що відбір до Збірної команди відбувається за 
результатами 4-х змагань, зокрема у Кубку України та Чемпіонаті України в олімпійських номерах програми, і всі екіпажі, які 
модернізують яхти 49er до стану, який відповідає чинним правилам класу, мають реальні шанси змагатися у відборі до Збірної 
команди. Зазначено також, що ВФУ зацікавлена в участі українських спортсменів в максимальній кількості міжнародних 
змагань, особливо в офіційних чемпіонатах Європи та Світу, тому ВФУ буде всіляко сприяти таким планам, як за рахунок 
бюджетних коштів Мінсім'ямолодьспорту України, так і за рахунок коштів спортсменів та спонсорів. У разі придбання до 
Чемпіонату Європи у Польщі щогли і вітрил, що відповідають вимогам правил класу, ніхто в ВФУ не буде перешкоджати участі 
цих екіпажів в Чемпіонаті Європи за рахунок позабюджетних коштів, але кошти державного бюджету направлятимуться, у
першу чергу, на фінансування участі в міжнародних змаганнях найсильніших спортсменів України, членів збірної України, які 
реально претендують на високі результати і отримання олімпійських ліцензій у своїх класах яхт. З огляду на зазначене, на 
даному етапі держбюджетне фінансування участі в міжнародних змаганнях будь-якого екіпажу в класі 49er, окрім екіпажу Р.
Луки, передчасно і не виправдане. Після обговорення питання запропоновано не включати перегони на яхтах 49er, які 
обладнані щоглами та вітрилами, не відповідними до чинних правил класу, до олімпійських номерів програми Календаря 
головних змагань ВФУ, але задля розвитку класу 49er в Україні включити яхти, які відповідають старим правилам вимірювання,
до змагань в не олімпійських номерах програми. У разі дооснащення їх до чинних правил класу -  допустити до змагань в
олімпійських номерах програми.

Результати голосування 
Пропозиція:
Не включати перегони на яхтах 49er, які обладнані щоглами та вітрилами, не відповідними до чинних правил класу, до 
олімпійських номерів програми Календаря головних змагань ВФУ. За - 6, Проти – 0, Утримався – 0. 
Пропозиція:
Включити яхти класу 49er, які відповідають старим правилам вимірювання, до змагань в не олімпійських номерах програми.
За - 5, Проти - 1, Утримався – 0. 
Пропозиція:
У разі дооснащення яхт екіпажів, які підписали звернення до Президії ВФУ, до чинних правил олімпійського класу 49er - 
допустити їх до змагань в олімпійських номерах програми. За - 6, Проти – 0, Утримався – 0. 
 
УХВАЛИЛИ:

1. Не включати перегони на яхтах 49er, які обладнані щоглами та вітрилами, не відповідними до чинних правил класу,
до олімпійських номерів програми Календаря головних змагань ВФУ 2010 року.

2. Задля розвитку класу 49er в Україні включити яхти, які відповідають старим правилам вимірювання, до змагань 
Календаря ВФУ 2010  в не олімпійських номерах програми.

3 У разі дооснащення яхт класу 49er до чинних правил олімпійського класу - допустити їх до змагань Календаря 
головних змагань ВФУ 2010 року в олімпійських номерах програми.

Олександр Зайцев 
Секретар ВФУ 


