
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання комісії волейболу пляжного ГО ФВУ 

 
м. Київ 24 лютого 2021 року 

 

Загальний склад:12 

Присутні: Касай П.О., Шмалько Ю.Г.,  Рибалка Ю.О., Самодай В.І., 

Кулініч О.М., Стасенко С.В., Щетинін С.Ю., Четвертак О.Б., Тищенко І.М. 

Запрошені: Лопушанський А.Я. – віце  -президент ГО ФВУ, Молоток І.Ф. 

член комісії з волейболу пляжного (без права голосу).  

Члени комісії: Тимчак С.О.,. Шуть  Д.С., не змогли бути присутніми на 

засіданні з поважної причини. До комісії додаються лист про те, що Шуть  

Д.С. делегує право свого голосу Четвертаку О.Б.. 

 

На засіданні комісії волейболу пляжного ГО ФВУ присутні 9 членів від 

загального складу. Пленарне засідання вважається повноважним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про підготовку єдиного календарного плану заходів з волейболу   

    пляжного  в Україні на 2021 р. 

2. Пропозиції внесення змін в положенні комісії з волейболу пляжного ГО 

ФВУ. 

3. Про роботу тренерської підкомісії  з волейболу пляжного та розробку 

положення тренерської підкомісії 

4. Про зміни до системи відбору до складу національної збірної команди 

України з волейболу пляжного серед усіх вікових груп для участі в 

офіційних  міжнародних змаганнях. 

5. Різне. 

 

По першому питанню порядку денного 

Слухали: Щетиніна С.Ю. про підготовку календаря  заходів з волейболу 

пляжного на літній період. Заявки від організаторів вже почали  прийматися. 

Також  в цьому році будуть проводитись відбори до вікових міжнародних 

змагань на ЧЄ Ю-18, Ю-20, Ю-22.  

Виступили: з пропозицією розмістити календар з вільними датами  

проведення змагань на сайті до 08.03.2021р.  

Ухвалили: визнати підготовку календаря на належному рівні. 

Відповідальний за календарний план та оновлення інформації на сайті 

стосовно календаря чемпіонатів України  призначити  Щетиніна С.Ю..  

 

По другому питанню порядку денного 

Виступив: Касай П.О. з пропозицією внести зміни до  положення про 

діяльність Комісії з волейболу пляжного.  



Слухали: Лопушанського А.Я., який запропонував внести зміни до 

критеріїв відбору кандидатів до складу комісії, а саме додати: 

- Тренерів фіналістів жіночої, чоловічої  команд чемпіонатів України; 

- Представників трьох областей, з найвищим рейтингом.  

 Слухали: Молотка І.Ф., який запропонував доопрацювати критерії в 

положенні комісії стосовно тренерів, та розглянути на наступному засіданні. 

 Вирішили: до 14 березня зібрати всі пропозиції змін до положення 

комісії з волейболу пляжного, сформувати та надати на затвердження. 

Відповідальними за виконання призначити Рибалку Ю.О., Шмалько Ю.Г.  

Голосували: 

«ЗА» - 9 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 

Рішення прийнято. 

 

По третьому питанню порядку денного 

Слухали: Касая П.О., про роботу тренерської підкомісії. Для того, щоб 

запрацювала тренерська підкомісія, треба скласти положення з критеріями 

участі в ній.  

Слухали: Лопушанського А.Я. з пропозицією розробити положення 

дитячо- юнацької підкомісії з волейболу пляжного.  

Ухвалили: створити групу-онлайн для тренерів, зібрати всі пропозиції 

до 14 березня 2021 р. та розробити положення  тренерської підкомісії з 

волейболу пляжного в термін до 01 квітня 2021 р.. Відповідальними за 

виконання  призначити Самодая В.І., Рибалку Ю.О..  

Зібрати пропозиції та розробити проєкт положення  дитячо-юнацької 

підкомісії з волейболу пляжного. Відповідальною за виконання призначити 

Зінченко А.В.. 

 

По четвертому питанню порядку денного 

Виступив:  Касай П.О. з доповідною від головного тренера жіночої збірної 

України Стаднікова В.В. та запропонував йому висловити свої зауваження. 

Слухали: Стаднікова В.В. про те, що «Система відбору до складу 

національної збірної команди України з волейболу пляжного в офіційних 

міжнародних змаганнях 2021 року» своїми критеріями не відповідає 

«Вимогам ФІВБ олімпійської кваліфікації», за таких умов жіноча штатна 

збірна команда України не може виконати поставленні їй завдання. 

Слухали: роз’яснення Четвертака О.Б. стосовно критерію розробки 

системи відбору. 

Вирішили: доопрацювати систему відбору, зібрати зауваження та 

пропозиції від тренерів разом з представниками Міністерства молоді та 

спорту та подати зміни в ММСУ. Відповідальними за виконання призначити 

Кулініча О.М., Стаднікова В.В., Бабіча М.А. в термін до 9 березня. 



Голосували: 

«ЗА» - 6 

«ПРОТИ» - 1 

«УТРИМАЛИСЬ» - 2 

Рішення прийнято. 

 

По п’ятому питанню порядку денного 

Виступив: Четвертак О.Б.  про фінансове забезпечення  підготовки до 

міжнародних змагань національної та юніорської збірних. 

З загостренням респіраторної хвороби COVID-19 дати проведення 

міжнародних змагань змінюються. В пріоритеті залишається підготовка до 

Континентального Кубка та участь  у Чемпіонатах Європи. 

Ухвалили: доповідь  Четвертака О.Б. визнати задовільною. 

 

 

 

Голова комiciї 

волейболу пляжного ГО ФВУ    П.О. Касай 

 

 

 

Відповідальний секретар 

комісії з волейболу пляжного ГО ФВУ   Ю. Г. Шмалько 


