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ПРОТОКОЛ № 1
ПРЕЗИДІЇ
ФЕДЕРАЦІЇ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТУ УКРАЇНИ
22 лютого 2019 року

м. Київ, вул. Героїв Небесної сотні, 4
зала засідань готелю «Україна»

Присутні члени Президії: Башенко О.Б. – Президент ФВСУ, Солнцев О.В. –
державний тренер з велосипедного спорту, Симоненко О.С. – генеральний
директор ФВСУ, Іванов Б.В. – генеральний секретар ФВСУ, Фігурська Н.В. –
голова колегії суддів, Ткаченко І.І. – головний тренер з велосипедного спорту
(МТБ), Костюк Д. – голова комісії атлетів.
Запрошені: Скоренко М.М., Артем’єв О.К., Веселов А.Ю., Присяженко А.М.,
Супрун В.В., Галета О.В..
Порядок денний
1. Затвердження дати проведення чергової Конференції Федерації велосипедного
спорту України;
2. Обговорення проведення міжнародних змагань в Україні у 2019 році та
затвердження директорів змагань;
3. Обговорення внесення змін до Правил змагань велосипедного спорту України;
4. Обговорення процедури ухвалення реєстрації міжнародних команд, клубів,
регіональних команд та проведення чемпіонату України серед клубів;
5. Різне
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Башенко О.Б. - привітався з присутніми, оголосив, що за рішенням
Президента згідно Статуту ФВСУ с.5.3.2. Матвєєва С.Л. виведено зі складу членів
Президії. Внести зіміни до Наказу №3 від 12.03.2018, включити в склад Президії
ФВСУ Скоренко М.М..
Повідомив, що відбулась зустріч з Міністром молоді та спорту України
Ждановим І.О.. На зустрічі обговорювались такі питання:
- фінансування збірної команди України з велосипедного спорту, для якої
необхідно 60 млн грн на 2019 рік;
- участь в Олімпійських іграх Токіо - 2020.
До Мінмолодьспорту було надано щорічний звіт Федерації велосипедного
спорту України.
Також була проведена зустріч з ректором НУФВСУ Імасом Є.В., на якій
розглядалась концепція розвитку велосипедного спорту.
По першому питанню
Башенко О.Б. - вважає, що проводити Конференцію ФВСУ в кінці року
недоцільно тому, що календар змагань вже сформований. Було запропоновано
проведення 27 червня в рамках основного чемпіонату України, на якій буде
розглядатись календар, тренери зможуть вносити свої пропозиції. Прохання
довести до областей інформацію, щодо підготовки запитань на Конференцію
відносно розвитку велосипедного спорту в Україні.
Голосування: стосовно затвердження дати проведення чергової
Конференції ФВСУ 27 червня 2019 року.
«за» - 8 голосів
«проти» - 0 голосів
«утрималось» - 0 голосів
По другому питанню
Іванов Б.В. - запропонував, щоб календар міжнародних змагань, подавали
до 1 червня на розгляд ФВСУ з подальшим затвердженням в Мінмолодьспорту.
Ця дата повинна бути затверджена Президією ФВСУ.
Солнцев О.В. – повідомив, що він буде зустрічатися з організаторами
міжнародної велогонки Українсько-Польської дружби Скопенко, та запропонував
обговорити доречність проведення 2 етапів та території України (Львівської та
Тернопільської областей).
Скоренко М.М. – підкреслив недоцільність проведення етапив на території
України. Зважаючи на значний фінансовий тягар організації, доцільніше
проводити тільки на території Польщі.
Башенко О.Б. – запитав Ткаченка І.І. хто буде директором міжнародних
змаганнь з МТБ, які будуть проходити в м. Києві?
Ткаченко І.І. – відповів, що наразі це питання знаходиться в стадії
обговорення, існує пропозиція про призначення на цю посаду Приймачека О.
Іванов Б.В. – запропонував затвердити директорів міжнародних змагань в
Україні.
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Президія обговорила та затвердила список директорів міжнародних змагань
в такому складі:
Horizon Park Race ME 1.2 – Котенко С.Г.
Horizon Park Race WE 1.2 – Ткачівський Р.Я.
Tour de Ribas – Брезовський О.В.
Odessa Grand Prix - Брезовський О.В.
По третьому питанню
Фігурська Н.В. - доповіла, що правила змагань переведені та відправленні
до Мінмолодьспорту для перевірки. Правила змагань будуть передані до
Міністерства Юстиції до 30 березня 2019.
Башенко О.Б. – повідомив, що зміни до правил змагань Міжнародного
Союзу велосипедистів відбуваються досить часто. Всеукраїнські правила змагань
з велоспорту мають відповідати актуальним змінам. Яким чином буде
проводитись процедура внесення змін після затвердження? Звернувся до
Фігурськії Н.В. з проханням про ретельне та якомога швидке доопрацювання
правил змагань, та оприлюднення на сайті ФВСУ.
Солнцев О.В. – наголосив, що до 30 березня 2019 Правила змагань будуть
подані на реєстрацію.
Іванов Б.В. – вніс пропозицію, що потрібно зробити приписку в Правилах
змагань, щоб можна було вносити зміни без Міністерства юстиції.
По четвертому питанню
Башенко О.Б. – повідомив, що на даний час в Україні зареєстровано 3
континентальні команди, провідні з них це – Kyiv Capital та Lviv Cycling Team.
Запитав чи є в цих командах спортсмени, які зможуть завоювати ліцензії на ОІ
2020? І чи потрібні взагалі такі команди?
Солнцев О.В. – відповів, що весь змагальний календар де будуть брати
участь дані команди розрахований на завоювання рейтингових очок для
отримання ліцензії на участь в ОІ- 2020.
Такі команди звичайно потрібні, але потрібно налаштувати роботу тренерів
та розподілити змагальний календар між командою Lviv Cycling Team (жінки)
та збірною командою України (жінки).
Башенко О.Б. – потрібно вирішити цю проблему з тренерами та прийти до
єдиного позитивного результату, а це участь в ОІ 2020.
Скоренко М.М. – також наголосив на цій проблемі тому, що на даний час
йде боротьба серед спортсменок жіночої збірної України та жіночої команди Lviv
cycling team, вони змагаються між собою, а це впливає на результат та завоювання
рейтингових очок.
Веселов А. – пояснив, що в цьому вини Lviv Cycling Team немає тому, що
організатори міжнародних змагань в першу чергу запрошують континентальні
команди, але пообіцяв вирішити цю проблему та правильно розподілити календар
змагань.
Іванов Б.В. – наголосив, що команди не повинні так створюватись, без
плану, не порадившись ні з ким. У Lviv Cycling Team працюють тренери збірної
команди України, а це конфлікт інтересів.
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Солнцев О.В. – звернувся до Веселова А. з проханням знайти спільну мову
між командою Lviv Cycling Team та збірною командою України. Для запобігання
у майбутньому таких проблем та правильно розподілити календар виступів.
Різне
Башенко О.Б. – повідомив, що до нього звернулись судді, вікова категорія
яких 70+, з проханням зменшити вартість ліцензії для них та запропонував
встановити вартість ліцензії 100 грн.
Симоненко О.С. – підтримав пропозицію та запропонував додати вікову
категорію 60+ вартістю 200 грн.
Башенко О.Б. – вважає недоцільним додавати категорію 60+ - 200 грн.,
запропонував проголосувати за зміни до Положення про ліцензії категоріі «D» судді вікова категорія 70+ - вартість ліцензії 100 грн.
Голосування:
«за» - 8 голосів
«проти» - 0 голосів
«утрималось» - 0 голосів
Засідання Президії вважається закритим.

Секретар

А.І. Крикун

