ПРОТОКОЛ №2
засідання комісії волейболу пляжного ГО ФВУ

м. Чернігів

13 липня 2019 року

Загальний склад:14
Присутні: Касай П.О., Рибалка Ю.О., Самодай В.І., Шмалько Ю.Г., Кулинич О.М.,
Ковальчук А.В., Четвертак О.Б., Шуть Д.С., Лобаньова О.В., Стасенко С.В., Тимчак С.О.,
Тищенко І.М..
Член комісії Щетинін С.Ю. не зміг бути присутнім на засіданні з поважної причини. До
комісії додається лист про те, що Щетинін С.Ю. надає право свого голосу Рибалка Ю.О.
На засіданні комісії волейболу пляжного ГО ФВУ присутні 12 членів від загального
складу. Засідання вважається повноважним.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проведення чемпіонату України серед дорослих та дітей у 2019 році.
Доповідачі: Ковальчук А.С, Шуть Д.С.
2. Звіт головного та інших тренерів збірних команд України за 2019 рік.
Доповідачі: Кулініч О.М., Четвертак О.Б., Самодай В.І.
3. Проведення фіналу чемпіонату України. Дата та місто проведення.
Доповідач: Касай П.О.
4. Проведення Всеукраїнського суддівського семінару волейболу пляжного.
Доповідач: Лобаньова О.В.
5. Про календарний план зимових чемпіонатів та введення дорослих турів в зимовий
чемпіонат на 2020 рік.
6. Розподіл обов’язків складу комісії волейболу пляжного.
Доповідач: Касай П.О.
7. Різне.
По першому питанню порядку денного
Слухали: Ковальчук А.В. про проведення вікових змагань до 18, 20, 22, тури Ю-14, Ю16. Залишились кубок України, тури та фінал Чемпіонату України, фінали Ю-14, Ю-16, кубок
Затворницького.
Слухали: Шуть Д.С про фінансування від міністерства проведених турів вікових та
дорослих чемпіонатів за травень- червень. Та виступив з проханням подачі регламентних
документів від ФВУ до міністерства по проведенню змагань в становленні строки, за 23 дні.
Виступила: Лобоньова О.В. про травмування на кортах спортсменів та прохання до
організаторів які проводять змагання ретельно перевіряли корти, пісок на майданчиках.
Виступив: Рибалка Ю.О. з пропозицією відповідальним за подачу регламентних
документів від ФВУ до міністерства по проведенню змагань в відповідні строки призначити
Шутя Д.С.
Ухвалили: Тури вікових та дорослих чемпіонатів за травень- червень, що були
проведені на належному рівні.

Відповідальним за подачу регламентних документів від ФВУ до міністерства по проведенню
змагань призначити Шутя Д.С.
По другому питанню порядку денного
Слухали: Кулініча О.М. про підготовку збірних команд до міжнародних змагань.
А саме про те що Головними змаганнями 2019 року для штатних збірних команд України був
перший етап континентального кубку по відбору на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо.
Чоловіча і жіноча збірна виконала завдання пройшли в слідуючи раунд змагань, жінки з
першого місця, чоловіки з другого. Нажаль наші ведучі пари за рейтингом не потрапили на
Чемпіонат Світу до Німеччині, який проходить раз на два роки, зате жіноча пара ЛунінаСамодай та чоловіча Гордеев - Попов потрапили в фінальну частину Чемпіонату Європи
цього року. На Чемпіонаті Європи до 18 років: Чельницька - Романюк зайняли 4 місце, Бойко
- Бублик 9 місце; на Чемпіонаті Європи до 20 років: Хміль - Лазаренко 9 місце, Бойко Бублик 17 місце.
Слухали: Четвертака О.Б про підготовку та організацію виїзду збірних команд України
на міжнародні змагання.
На даний час за бюджетні кошти проведено 31 захід з них:
- Світові тури 1-5 зірок - заходів;
- Фінали чемпіонатів Європи- 2 заходи;
- 1 етапи Континентального кубку- 2 заходи;
- Чемпіони ЕЕВЗИ- 2 заходи;
- Навчально-тренувальні збори за кордоном- 3заходи;
- Навчально-тренувальні збори в Україні- 6 заходів.
Про те що Міністерство екіпірувало на головні змагання спортсменів та їх тренерів.
Комплект спортивного одягу до якого входять спортивний костюм, кросівки, поло та рюкзак,
отримали загалом 23 чоловіки.
Виступив: голова комісії Касай П.О. з пропозицією до Кулініча О. та Четвертак О.
підготовити та подати на розгляд до комісії з пляжного волейболу календар заявлених
змагань до кінця року. Термін виконання дві неділі.
Ухвалили: поданий звіт від тренерів та робітників міністерства ухвалили.
По третьому питанню порядку денного
Слухали: Касая П.О. про проведення фіналу чемпіонату України, який запропонував
провести в м. Запоріжжя 22-25 серпня.
Ухвалили: проведення фіналу Чемпіонату України 22-25 серпня 2019 року,
в м. Запоріжжя.
По четвертому питанню порядку денного
Слухали: Лобаньова О.В. про проведення Всеукраїнського суддівського семінару з
волейболу
пляжного, який запропонувала провести в вересні 2019року.
Виступив: Рибалка Ю.О. виступив з проханням від суддів з волейболу пляжного про
підвищення категорій суддів, які не отримували протягом останніх двух років.
Виступив: Касай П.О. з пропозицією до Рибалка Ю.О. довідатись процедуру, та
наладити співпрацю з арбітражною комісією ГО ФВУ по процесу підвищення категорій.
Ухвалили: подати на розгляд АК ГО ФВУ подання про підвищення категорій суддів з
волейболу пляжного згідно списку.
Призначити відповідальними Лобаньову О.В., Рибалка Ю.О. за підготовку списку суддів з
волейболу пляжного на підвищення категорій після проведення семінару.
По п’ятому питанню порядку денного
Слухали: Самадая В.І про відкриття нового залу з піском для волейболу пляжного в
м. Сумах, який планується відкритися в кінці серпня 2019р.

