
Протокол № 86 
Засідання Президії вітрильної федерації України 

від 03 червня 2011 року 
м.Київ 

У роботі Президії взяли участь:
Члени президії ВФУ 

1. В.Гуреєв Президент ВФУ (йому передано голос В. Колєснікова)
2. С.Машовець Перший Віце-Президент ВФУ 
3. С.Червяков Віце-Президент ВФУ 
4. М.Райхерт Віце-Президент ВФУ 
5. С.Поліщук Віце-Президент ВФУ 
6. Ю.Сухонос член Президії – Голова Харківського територіального осередку ВФУ 
7. В.Майоров член Президії – Головний тренер збірної команди України 

Всього 8 голосів.
Після одноголосного затвердження зміни у складі Президії і замість С. Щербакова, який звільнився з посади Головного 
тренера збірної команди України, введення до складу Президії ВФУ головного тренера збірної команди України 
В. Майорова (одноголосно, за посадою)

Кворум (не менше 6 членів) додержано. Засідання Президії ВФУ визнано повноважним (одноголосно). Засідання має 
тривати.. 
Запрошені:

С. Чорний – Державний тренер України 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
Після обговорення доповнень до Порядку денного, запропонованого Президентом ВФУ перед скликанням Президії,
затверджено одноголосно наступний порядок денний:

1. ОБГОВОРЕННЯ ВИПАДКУ ПРОВЕДЕННЯ У М. СЕВАСТОПОЛІ "МІЖНАРОДНИХ" ЗМАГАНЬ БЕЗ 
ДОВЕДЕННЯ ЦЬОГО ДО ВІДОМА ВФУ 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КЕРІВНИЦТВА ВФУ (РОЗПОДІЛ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЕД ЧЛЕНІВ 
ПРЕЗИДІЇ, ПИТАННЯ ПОСТІЙНИХ І ТИМЧАСОВИХ КОМІТЕТІВ, ВИЗНАННЯ ПРИНАЛЕЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ)

3. ПЕРЕГЛЯД КАЛЕНДАРЯ ЗМАГАНЬ 2011 (ЧЕМПІОНАТ В ОЛІМПІЙСЬКИХ КЛАСАХ У М. КИЄВІ)
4. ПИТАННЯ СТАНУ СУДДІВСТВА В УКРАЇНІ 
5. ПРИЙНЯТТЯ (ЗАТВЕРДЖЕННЯ) ДОКУМЕНТІВ:

a Обов’язкові настанови щодо користування тренерськими катерами;
b Настанови щодо проведення змагань відповідно до політики ІСАФ 

6. РІЗНЕ:
• ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ (НЕ ОЛІМПІЙСЬКІ НОМЕРИ ПРОГРАМИ) У НОВОМУ КЛАСІ 

УЛЬТРА.

СЛУХАЛИ: Питання Перше Порядку денного 
ПРО ВИПАДОК ПРОВЕДЕННЯ У М. СЕВАСТОПОЛІ "МІЖНАРОДНИХ" ЗМАГАНЬ БЕЗ ДОВЕДЕННЯ ЦЬОГО ДО 
ВІДОМА ВФУ 
Доповідач - С. Поліщук:
У м.Севастополі якась організація "Русский морской корпус" без затвердження Положення про перегони будь якою 
Вітрильницькою організацією збирається проводити крейсерські перегони по маршруту Севастополь-Балаклава-Артек-
Севастополь з 11 по 18 червня ц.р. (довжина маршруту порядку 150 ММ). Журналу Шкіпер запропоновано взяти участь 
у висвітленні цих змагань. У прес релізі щодо цих змагань йдеться про те, що вони включені до календаря ВФУ, ISAF та 
ВФПС. Стосовно ВФУ та ISAF це не відповідає дійсності, а у календарі Всеросійської федерації зазначено змагання по 
маршруту Волгоград-Севастополь-–Новоросійськ-Керч-Артек-Одеса-Севастополь, тобто включно з портами і
акваторіями Росії.
Після обговорення 
УХВАЛИЛИ:
Доручити С. Поліщукові і С. Машовцю вивчити питання і підготувати листи з цього питання від журналу Шкіпер до тих,
хто його запрошував, і за підписом Президента ВФУ від ВФУ до Всеросійської федерації і до українських організацій, які 
значаться у прес релізі і у Положенні про перегони, як підтримувачі, аби висловити здивування з некоректності з боку 
ВФПС щодо ВФУ, з пропозицією допомоги у подальшому та роз’яснити обов’язки територіальної федерації щодо 
додержання ПВП за організації і проведення змагань.
Ухвалено одноголосно 

СЛУХАЛИ: Питання Друге Порядку денного 
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КЕРІВНИЦТВА ВФУ (РОЗПОДІЛ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЕД ЧЛЕНІВ ПРЕЗИДІЇ,
ПИТАННЯ ПОСТІЙНИХ І ТИМЧАСОВИХ КОМІТЕТІВ, ВИЗНАННЯ ПРИНАЛЕЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ). 
Подання кандидатури на посаду голови спортивного комітету.
Доповідач -  В. Гуреєв.
В обговоренні взяли участь всі присутні члени Президії і держтренер.



УХВАЛИЛИ:
1. Визначити наступні обов’язки і напрямки роботи для членів Президії і запровадити деякі реформування щодо 

центральних органів ВФУ:
С. Машовець, Перший віцепрезидент ВФУ, є заступником і радником Президента по всіх питаннях і має 
підключатися до будь яких програм за рішенням Президента або Президії ВФУ;
С. Черв’яков, Віцепрезидент ВФУ, - є відповідальним за питання баз і яхт-клубів, інфраструктуру 
вітрильництва;
М. Райхерт, Віцепрезидент ВФУ, - відповідальний за організацію, проведення і суддівство змагань. Доручити 
йому разом з Машовцем і підключенням до цього держтренера розробити документи для реорганізації Комітету 
по проведенню змагань, запровадивши Колегію офіційних осіб (робоча назва) тобто колегію керівників 
перегонів, суддів, вимірювачів, ампайрів, із яких Національні обиратимуть голову цієї колегії, який входитиме до 
Президії і залишити комітет з проведення змагань із завданням суто підготовки і організаційного проведення 
змагань.
С. Поліщук, Віцепрезидент ВФУ, Голова крейсерського союзу, окрім виконання статутних завдань союзу має 
займатися законодавчою базою вітрильництва і подати для погодження Статут крейсерського союзу. Доручити 
розглянути питання регламентування яхтінґу і вітрильництва взагалі, беручи до уваги те, що ВФУ є
найкомпетентнішою організацією щодо цих питань в Україні, і має взяти на себе керівні функції принаймні на 
рівні регламентування цього напрямку вітрильництва.
Ю. Сухонос, член Президії – Голова Харківського територіального осередку ВФУ 
В. Колєсніков, член Президії – від Донецького територіального осередку ВФУ 
За ті півроку, що вони залишатимуться членами Президії і братимуть участь у прийнятті всіх рішень Президії,
відпрацювати програми розвитку вітрильницького спорту у їхніх областях залучивши до них питання, які треба 
вирішувати з місцевою владою.
В. Майорова, головного тренера збірної команди України, призначити головою спортивного комітету ВФУ за 
поданням Президента ВФУ.

2. З питання реорганізації роботи комітетів ВФУ:
а) прийняти постанову про реформування спортивного комітету ВФУ у наступній редакції:

"Щодо реформування спортивного комітету ВФУ Президія ВФУ постановила:
1. Доручити Спортивному комітетові ВФУ (В. Майоров)

• доопрацювати положення про спортивний комітет ВФУ та подати доопрацьоване положення для 
затвердження на наступному засіданні Президії ВФУ.

• розробити проект типового статуту Національної асоціації класу.
2. Провести для визнання їх з боку ВФУ реєстрацію Українських асоціацій класів. Для цієї реєстрації 

Асоціації, які претендують на визнання, мають до 25.06 11: 
• Подати до офісу ВФУ примірник Статуту асоціації.
• Подати до офісу ВФУ Протокол обрання керівних осіб асоціації.

3. Подані Асоціаціями документи розглянути на наступному засіданні Президії ВФУ. Визнати ті асоціації 
які відповідають вимогам ВФУ та міжнародних асоціацій класів Національними асоціаціями класів.
Включити визнані асоціації до складу «Ради асоціацій» яка має входити до складу спортивного комітету 
ВФУ.
Ті Асоціації, які не подадуть у зазначений термін документи для реєстрації, або не врахують зауважень 
Президії ВФУ щодо їх Статутів, вважати, допоки не буде виконано ці вимоги, - недійсними." 

b) доручити члену Президії С. Поліщуку розробити реорганізацію кваліфікаційного комітету.
Ухвалено одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання Третє Порядку денного 
ПЕРЕГЛЯД КАЛЕНДАРНИХ СТРОКІВ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ В М. КИЄВІ.
Доповідачі В. Майоров, С. Чорний:
Спираючись на низку причин пропонують поміняти місцями і строками проведення Чемпіонату України і Кубку України.
УХВАЛИЛИ:

1. У разі подання держтренером письмового обґрунтування зміни строків і місця проведення Чемпіонату 
України в м. Києві прийняти наступні зміни календаря ВФУ:

2. Провести у м. Києві у строки проведення Чемпіонату України – Кубок України, а у строки проведення Кубку 
України у м. Севастополі – Чемпіонат України в олімпійських номерах програми.

Ухвалено одноголосно.

СЛУХАЛИ:Питання Четверте Порядку денного 
СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ СУДДІВСТВА І НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ОФІЦІЙНИХ ОСІБ (СУДДІВ З
ВІТРИЛЬНИЦЬКОГО СПОРТУ) ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРОВЕДЕННЯ І СУДДІВСТВА ЗМАГАНЬ У ВФУ.
Доповідач Машовець, співдоповідач Райхерт.
В обговоренні взяли участь всі присутні члени Президії і держтренер.
УХВАЛИЛИ:

1. Взяти напрямок у практиці проведення і суддівства змагань відповідний більшості федерацій країн-членів 
ISAF. Проводити змагання там, де вони будуть найбільш забезпеченими базами, катерами,
добровольцями-членами суддівських бригад, іншим неоплачуваним персоналом. В той самий час 
підвищити рівень мотивації щодо вдосконалення своєї компетентності суддів усіх напрямків. Суворо 
додержувати вимог щодо проведення рейтингових і календарних змагань у царині забезпечення 
кваліфікованим суддівським персоналом. Запровадити обов’язкові звіти за проведені змагання для 
оцінювання рівня їх відповідності згаданим категоріям.

2 Дивіться Ухвалу щодо п. 1 порядку денного – Райхерт (Доручити і тд.) 
Ухвалено одноголосно.



СЛУХАЛИ: Питання П’яте Порядку денного 
РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОДАНИХ ДОКУМЕНТІВ:
• Обов’язкові настанови щодо користування тренерськими катерами.
• Настанови щодо проведення відповідно до політики ISAF перегонів в олімпійському вітрильництві і у

змаганнях, які включено до календаря ВФУ.
Доповідач - С. Машовець.

УХВАЛИЛИ:
Розглянувши, подані заздалегідь для затвердження зазначені документи, вважати їх дійсними і обов’язковими 
для виконання з 06.06.11 (документи додаються). 
Доручити Комітету по проведенню змагань (М. Райхерт) відпрацювати список осіб, яких можна буде призначати 
у якості Суддів-інспекторів ВФУ.

Ухвалено одноголосно.

СЛУХАЛИ: Питання Шосте Порядку денного 
РІЗНЕ 

1. ПИТАННЯ ПОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ У ГРУПІ СУДЕН "УЛЬТРА"
Доповідач - Ю. Сухонос 

УХВАЛИЛИ:
Для завершення розробки, проведення експертної оцінки і прийняття правил класу УЛЬТРА надати строк 
ініціаторам до 23 червня ц. р. У разі відсутності дійсних правил класу УЛЬТРА (правил вимірювання), Статуту 
Асоціації класу УЛЬТРА і Протоколу обрання керівних осіб асоціації класу УЛЬТРА після 01.07.11 Чемпіонат 
2011 року у цьому номері програми не проводити.

Ухвалено одноголосно.

На цьому засідання президії – завершено.

С. Машовець 
Перший Віце-Президент ВФУ 
Виконуючий обов’язки секретаря 


