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Протокол № 124 

 

засідання Президії Вітрильної федерації України 

 

від 10 квітня 2015 року 

м. Київ 

 

 

У роботі Президії взяли участь: 

Члени Президії ВФУ: 

В. Гуреєв – президент ВФУ; 

М. Райхерт – віце-президент ВФУ, голова Комітету по проведенню 

змагань; 

С. Червяков – віце-президент ВФУ; 

С. Поліщук – віце-президент ВФУ, командор Вітрильного крейсерсько-

перегонового союзу України; 

І. Юхименко – член президії, голова Кіровоградської обласної Федерації 

вітрильного спорту; 

А. Соломко – член президії ВФУ, представник спонсора, в.о. секретаря ВФУ. 

Всього 6 голосів. 

 

Кворум згідно статуту (не менше 6 членів) додержано, засідання президії ВФУ є 

повноважним. 

 

Присутні: 

П. Романенко – виконавчий директор ВФУ; 

С. Чорний – державний тренер з вітрильного спорту, голова Спортивного 

комітету ВФУ. 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Після обговорення Порядку денного присутніми членами Президії ВФУ 

затверджено наступний порядок денний одноголосно: 

 

1. Розгляд звернень до Президії ВФУ від Комітету ВФУ по проведенню змагань 

та від Вітрильного крейсерсько-перегонового союзу України щодо 

Національних правил вимірювання (НПВ) (М. Райхерт, С. Поліщук). 

2. Про компенсацію Чорному С. А. витрат на сплату членського внеску до 

ІСАФ на 2015 рік у розмірі 750 фунтів стерлінгів (А. Соломко). 

3. Про придбання нагородної символіки на всеукраїнські змагання серед юнаків 

і дівчат "Шаболатський тиждень" (С. Чорний). 
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4. Щодо перенесення термінів проведення весняної серії WindMaster Regatta 

(А. Соломко). 

5. Різне. 

 Доповідь про Концепцію реформування галузі фізичної культури і 

спорту та роль спортивної федерації (С.Чорний). 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання перше порядку денного  

РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ДО ПРЕЗИДІЇ ВФУ ВІД КОМІТЕТУ ВФУ ПО 

ПРОВЕДЕННЮ ЗМАГАНЬ ТА ВІД ВІТРИЛЬНОГО КРЕЙСЕРСЬКО-

ПЕРЕГОНОВОГО СОЮЗУ УКРАЇНИ ЩОДО НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВИЛ 

ВИМІРЮВАННЯ (НПВ). 

Доповідачі – М. Райхерт, С. Поліщук 
  

Після розгляду звернень комітету ВФУ по проведенню змагань (від 

09.03.2015р.) та вітрильного крейсерсько-перегонового союзу України (від 

10.04.2015р.) щодо Національних правил вимірювання відбулась дискусія з 

приводу затвердженого раніше напрямку розвитку ВФУ стосовно переходу на 

сучасну та визнану у світі систему вимірювання ORC.  

На початку 2014 року було ухвалено рішення поступово запроваджувати 

систему обміру ORC в Україні та, як виняток, продовжити дію правил НПВ-

2008(2) на 2014 рік, що було визначено як компромісне рішення для м’якого 

переходу спортивних змагань з вітрильного спорту на якісно новий сучасний 

рівень. Але, нажаль, за 2014 рік було зроблено дуже мало з даного приводу, а 

згодом з’явились пропозиції законсервувати існуючий стан справ шляхом 

внесення змін до НВП 2008(2) та їх пролонгації замість запланованого 

федерацією переходу до використання системи ORC. В той же час Рейтинг-

офісом ORC в Україні була проведена робота та погоджена з керівництвом ORC 

можливість безкоштовної видачі в 2015 р. сертифікатів для яхт, які отримують 

сертифікат вперше, або не отримували сертифікат попередні 5 років. 

Таким чином, згідно прийнятого раніше рішення про перехід до 

використання системи вимірювання ORC в Україні та зважаючи на те, що тільки 

у 2015 році є можливість користуватись пільгами для отримання сертифікату 

ORC Вітрильна федерація України зобов’язана вжити заходів щодо 

стимулювання та мотивації членів ВФУ, які беруть участь у спортивних 

змаганнях, до переходу та використання системи вимірювання ORC. 

Для того, щоб яхтсмени мали час виміряти свої яхти за системою ORC та 

продовжити участь у змаганнях 2015 року, забезпечується перехідний період, під 

час якого продовжується дія НПВ 2008(2) до 01 липня 2015 року, після якого 

змагання Календаря ВФУ будуть проводитись виключно за системою ORC. 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 
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УХВАЛИЛИ:  

1. Відновити дію Національних правил вимірювання НПВ 2008 

(редакція 2) на термін до 01.07.2015 року як перехідний період. 

За – 5, Проти – 0, Утримався – 1.  

Рішення прийнято. 
 

2. З 02.07.2015 дія НПВ 2008(2) припиняється та всі змагання календаря 

ВФУ проводити за правилами вимірювання ORC. 

3. Доручити головам обласних осередків ВФУ розповсюдити цю 

інформацію серед яхтсменів-членів ВФУ, провести роботу із 

забезпечення вимірювання в ORC на місцях у зв’язку із пільговим 

періодом тільки у 2015 році та доповісти про результати проведеної 

роботи разом з Рейтинг-офісом ORC в Україні на Президії ВФУ у 

червні 2015 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання друге порядку денного  

ПРО КОМПЕНСАЦІЮ ЧОРНОМУ С. А. ВИТРАТ НА СПЛАТУ 

ЧЛЕНСЬКОГО ВНЕСКУ ДО ІСАФ НА 2015 РІК У РОЗМІРІ 750 ФУНТІВ 

СТЕРЛІНГІВ 

Доповідач – А. Соломко 
  

Щороку 15 грудня Вітрильна федерація України отримує рахунок на сплату 

членського внеску до ISAF. Нажаль, на щорічній конференції ІСАФ у 2014 році 

ВФУ було переведено з 1 категорії у 2, через що розмір членського внеску став 

750 фунтів стерлінгів. 

Державний тренер з вітрильного спорту С. Чорний прийняв рішення 

особисто сплатити членський внесок до ISAF у розмірі 750 фунтів стерлінгів, 

оскільки Міжнародна вітрильна федерація ISAF має рахунок у офшорній зоні і 

будь-який український банк відмовляє ВФУ у переказі грошей у офшор, тому 

сплачувати внесок доводиться з приватної банківської картки. 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Вітрильній федерації України компенсувати державному тренеру з 

вітрильного спорту С. Чорному витрати на сплату членського внеску 

ВФУ до ISAF у розмірі 750 фунтів стерлінгів чи еквіваленті за 

відповідним курсом на день сплати. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 
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СЛУХАЛИ: Питання третє порядку денного  

ПРО ПРИДБАННЯ НАГОРОДНОЇ СИМВОЛІКИ НА ВСЕУКРАЇНСЬКІ 

ЗМАГАННЯ СЕРЕД ЮНАКІВ І ДІВЧАТ "ШАБОЛАТСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ" 

Доповідач – С. Чорний 
  

Згідно нормативів міністерства на всеукраїнських змаганнях переможці та 

призери нагороджуються медалями. Наявні в розпорядженні 

Укрспортзабезпечення медалі виглядають непрезентабельно, а коштують 100 грн 

кожна. Таким чином при загальному бюджеті регати у 22 тис. грн тільки на 

нагороди необхідно було би витратити 4,8 тис. Разом з тим можна придбати 

гарні медалі за значно меншою ціною. Всього передбачається видати 16 

комплектів нагород. Планована вартість таких медалей 1500 грн. Витрати 

планується здійснити із стартових внесків цієї регати. 

Віце-президент Одеської обласної Федерації вітрильного спорту 

С. Червяков зазначив, що обласна федерація проявила ініціативу та вже 

підготувала до змагань комплекти медалей, кубків та дипломів. 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Подякувати Одеській обласній Федерації вітрильного спорту за 

проявлену ініціативу та підготовлені нагороди. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Питання четверте порядку денного  

ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕРМІНІВ ПРОВЕДЕННЯ ВЕСНЯНОЇ СЕРІЇ 

WINDMASTER REGATTA 

Доповідач – А. Соломко 
 

До Президії ВФУ надійшло звернення від організаторів та учасників 

змагань весняної серії WindMaster Regatta 2015 з проханням перенести строки їх 

проведення у зв’язку з організаційними питаннями. 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

УХВАЛИЛИ:  

1. Перенести змагання весняної серії WindMaster Regatta 2015 з дати 14-17 

червня 2015 року, м. Вишгород на 18-21 червня 2015 року в тому ж 

місці проведення. 

2. Внести відповідні зміни до Календаря змагань Вітрильної федерації 

України на 2015 рік. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 
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СЛУХАЛИ: Питання п’яте порядку денного  

РІЗНЕ 

5.1.  Інформація щодо дій ВФУ стосовно ситуації з українськими 

спортсменами, які виступають на міжнародних змаганнях за 

Російську Федерацію та щодо змагань з вітрильного спорту, які 

проводяться у АР Крим (С. Чорний) 

 

С. Чорний проінформував присутніх про ситуацію, яка склалась. 

 

Після обговорення, у якому взяли участь всі присутні, 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати дії ВФУ з вищезазначених питань та продовжувати їх в тому 

ж напрямку. 

  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На цьому засідання Президії Вітрильної федерації України – завершено. 

 

 

 

 

 

 

Президент ВФУ          В. Гуреєв 

 

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки 

секретаря ВФУ   А. Соломко 


