ПРОТОКОЛ № 4
відкритого засідання комісії волейболу пляжного ГО ФВУ
29 серпня 2021 року

м. Київ, Парк «Муромець»,
СЕТ (Центр пляжних видів спорту)

Загальний склад:13
Присутні: Касай П.О., Шмалько Ю.Г., Рибалка Ю.О., Самодай В.І.,
Кулініч О.М., Ямбуренко А.О., Щетинін С.Ю., Шуть Д.С.
Запрошені: віце - президент ГО ФВУ - Лопушанський А. Я., начальник
відділу олімпійських ігрових видів спорту департаменту олімпійського Буєва Ю.В., тренери фіналістів та призерів фіналу чемпіонату України та
вікових чемпіонатів України з волейболу пляжного 2021року в кількісті 14
осіб.
Кворум витримано, в засіданні комісії волейболу пляжного ГО ФВУ
беруть участь 8 осіб.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обговорення та затвердження кандидата на посаду голови тренерської
підкомісії.
2. Формування складу тренерської підкомісії серед тренерів фіналістів та
призерів фіналу чемпіонату України та вікових чемпіонатів України з
волейболу пляжного 2021року.
3. Різне.
По першому питанню порядку денного
Слухали: голову комісії з волейболу пляжного Касая П. О., який
запропонував висунути на посаду голови тренерської підкомісії - Зінченко
Анжелу Вікторівну.
Вирішили: Затвердити кандидатуру Зінченко А.В.
Голосували тільки присутні тренери:
«ЗА» - 13
«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЬ» - 1
Рішення прийнято.
По другому питанню порядку денного
Обговорювали серед тренерів призерів чемпіонату України та
запропонували сформувати склад тренерської підкомісії за списком:

1. Зінченко А.В. (м. Харків) – голова тренерської підкомісії;
2. Бабіч М.А. (м. Запоріжжя) – 1 місце фінал ЧУ(Чол.), 1 місце КУ (Чол.);
3. Куценко В.В (м. Київ) – 1 місце фінал ЧУ (Жін.);
4. Бучацька Л.М. (м. Київ) – 1 місце фінал ЧУ (Жін.);
5. Стогній К.П. (м. Київ) – 1 місце КУ (Жін.);
6. Самодай В.І. (м. Суми) – 2 місце фінал ЧУ (Чол.);
7. Букін В.М. (м. Запоріжжя) – 2 місце фінал ЧУ (Жін.);
8. Букіна Л.А.(м. Запоріжжя) – 2 місце фінал ЧУ (Жін.);
9. Сухіна Т.В. (м. Чорноморськ) – 2 місце ЧУ (U-22, Жін.);
10. Бойко П.А. (м. Нова Каховка) – 1 місце ЧУ (U-22, Чол.);
11.Савитюк П.М. (м. Рівне) – 1 місце ЧУ (U-21, Чол.).
Виступив: Лопушанський А. Я. з пропозицією, якщо від пари входять
до складу тренерської підкомісії два тренери, але голос при голосуванні
тільки один.
Вирішили:
1. Проголосувати за даний список кандидатів тренерської підкомісії.
2. Затвердити що при голосуванні на засіданнях тренерської підкомісії
зараховується один голос від двох тренерів однієї пари.
Голосували всі присутні члени комісії та тренери:
«ЗА» - 100 %
«ПРОТИ» - 0 %
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 %
Рішення прийнято одноголосно.
По третьому питанню порядку денного
Виступив: Лопушанський А. Я. зі зверненням до комісії звернути увагу
на дитячо-юнацьку підкомісію, щоб її робота була доопрацьована, та
переобрати голову дитячо-юнацької підкомісії.
Вирішили: проаналізувати дане питання до наступного засіданні
комісії.

Голова комiciї
волейболу пляжного ГО ФВУ

П.О. Касай

Відповідальний секретар
комісії з волейболу пляжного ГО ФВУ

Ю.Г. Шмалько

