ПРОТОКОЛ № 3
відкритого засідання комісії волейболу пляжного ГО ФВУ
м. Запоріжжя

23 серпня 2019 року

Загальний склад:14
Присутні: Касай П.О., Рибалка Ю.О., Самодай В.І., Шмалько Ю.Г., Кулинич
О.М., Ковальчук А.В., Стасенко С.В., Тимчак С.О., Щетинін С.Ю., Кобезський В.В.
Запрошені: тренера, спортсмени.
Члени комісії Четвертак О.Б., Шуть Д.С., Лобаньова О.В., Тищенко І.М. не
змогли бути присутніми на засіданні . До комісії додаються листи про те, що Четвертак
О.Б. делегує право свого голосу Кулиничу О.М. , Тищенко І.М. делегує право свого
голосу Самодаю В.І., Шуть Д.С. утримав свій голос, Лобаньова О.В. не повідомила про
причини своєї відсутності на засіданні комісії.
На засіданні комісії волейболу пляжного ГО ФВУ присутні 10 членів від
загального складу. Засідання вважається повноважним.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проведення чемпіонату України серед дорослих та дітей у 2019 році.
Планування змагань на період осінь – зима.
Доповідачі: Ковальчук А.С. Щетінін С.Ю.
2. Підготовку та участь в міжнародних змаганнях збірних команд України
за останній квартал 2019 ріку.
Планування змагань на період осінь – зима.
Доповідачі: Кулініч О.М., Самодай В.І.
3. Подачу проекту заявки в CЕV на проведення чемпіонату Європи 2021
року серед юнаків та дівчат U-18/U-20/U-22.
Доповідач: Ковальчук А.С.
4. Внесення змін до складу комісії волейболу пляжного.
Доповідач: Касай П.О.
5. Різне.
По першому питанню порядку денного
Слухали: Ковальчук А.В., Щетинін С.Ю. про проведення вікових змагань,
фіналів Ю-14, Ю-16, кубка України, турів чемпіонату України.
Ухвалили: змагання за червень – серпень були проведені на належному рівні.
Розробити проект календаря вікових змагань на період осінь – зима до 30 вересня,
назначити відповідальним Щетиніна С.Ю.
По другому питанню порядку денного
Слухали: Кулініча О.М. про підготовку збірних команд до міжнародних змагань.
Планується до кінця року навчально тренувальні збори (НТЗ) та виїзди в Китай та
Мексику. Навчально треніровочні збори плануються проводитись в Туреччині.
Слухали: Самодая В.І. про внесення пропозицій до календарного плану на
період осінь – зима, а саме провести 3 тури чемпіонату України в приміщенні серед
чоловічих та жіночих команд:
31.10-03.11 - 1 тур чемпіонату України в приміщенні (чоловіки та жінки );
28.11-01.12 - 2 тур чемпіонату України в приміщенні (чоловіки та жінки);
19.12-22.12 - 3 тур фінал чемпіонату України в приміщенні (чоловіки та жінки).
Ухвалили: представлений план роботи державного тренера збірних команд
згідно календарного плану по міністерству молоді та спорту.

