ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
ПРОТОКОЛ
про розгляд членами Виконкому ФСТУ
поточних питань шляхом інтернет-опитування
початок 10.08.2015 р. – закінчення 12.08.2015 р.
Список членів Виконкому:
1.
Цибух Валерій Іванович – президент Федерації
2.
Федорченко Володимир Кирилович – 1-й віце-президент
3.
Штангей Юрій Валентинович – 1-й віце-президент
4.
Бабенко Юрій Іванович – віце-президент
5.
Соколов Володимир Анатолійович – віце-президент
6.
Толстіхін Леонід Миколайович – віце-президент
7.
Дегтяр Михайло Андрійович – голова ЦМКК
8.
Загоруйко Юрій Михайлович – голова колегії суддів змагань з видів СТ
Зігунов Василь Миколайович – голова комісії з підготовки та атестації
9.
кадрів СТ
10. Іващенко Ігор Геннадійович – голова комісії з водного туризму
11. Козій Віктор Георгійович – голова комісії з гірського туризму
12. Колотуха Олександр Васильович – голова комісії з лижного туризму
Наровлянський Олександр Данилович – голова комісії з дитячо13.
юнацького туризму
14. Пахолюк Тарас Петрович – голова комісії з велотуризму
15. Петущак Валерій Дисанович – голова комісії з вітрильного туризму
16 Полохін Володимир Геннадійович – голова комісії з авто-мото туризму
Трощенко Володимир Олександрович – голова комісії з пішохідного
17.
туризму
Рада Старійшин
1.
Вільнер Валентин Борисович – голова Ради Старійшин
Всього взяли участь в опитуванні – 17 членів Виконкому ФСТУ.
№№
1.
2
3

4

Питання до розгляду
Про ГСК та голову мандатної комісії
Всеукраїнських змагань з водного туризму
"Південний Буг", 03-09.09.2015, Вінницька область
Про ГСК та голову мандатної комісії Кубку
України - пішохідний туризм, 18-21.09.2015, м. Київ
Про ГСК та голову мандатної комісії Кубку
України серед ветеранів спортивного туризму, 1721.09.2015, Полтавська область
Про ГСК та голову мандатної комісії
Всеукраїнських змагань з авто-мото туризму, 0205.10, с.м.т. Затока Одеської області

Готували
питання
Перенчук В.Р.

Трощенко В.О.
Скляр О.М.
Полохін В.Г.

5.

6.

Про ГСК та голову мандатної комісії Чемпіонату
України з велосипедного туризму, 01-05.10.2015,
Чернівецька область
Про порядок обліку спортсменів-туристів –
вітрильного спортивного судна Федерації
спортивного туризму України та обліку
вітрильного спортивного судна Федерації
спортивного туризму України

Пахолюк Т.П.
Дикий О.В.

ПОСТАНОВА
Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 1
1. Затвердити ГСК та голову мандатної комісії Всеукраїнських змагань з
водного туризму "Південний Буг", 03-09.09.2015, Вінницька область:
Посада
П.,І., П-б
Суддівська
Місто
категорія проживання
Головний суддя
Ярмоленко
Іван
І
м. Вінниця
Григорович
Головний секретар
Міхасьова Олена Юріївна
ІІ
м. Полтава
Суддя-інспектор-голова Скляр Ольга Миколаївна
апеляційного журі
Голова мандатної комісії Скляр Ольга Миколаївна

СНК

м. Полтава

СНК

м. Полтава

Голосували «За» - 17.
ПОСТАНОВА
Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 2
2. Затвердити ГСК та голову мандатної комісії Кубку України пішохідний туризм, 18-21.09.2015, м. Київ:
Посада
П.,І., П-б
Суддівська
Місто
категорія
проживання
Головний суддя
Злацький Ігор
І
м. Київ
Анатолійович
СНК
Головний секретар
Журба Євгеній
Чернігівська обл.
Леонідович
СНК
Суддя-інспектор, голова Мельник Олег
Хмельницька обл.
апеляційного журі
Євгенійович
СНК
Голова мандатної комісії Журба Євгеній
Чернігівська обл.
Леонідович
Голосували «За» - 17.
ПОСТАНОВА
Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 3
3. Затвердити ГСК та голову мандатної комісії Кубку України серед
ветеранів спортивного туризму, 17-21.09.2015, Полтавська область:

Посада

П.,І., П-б

Суддівська
Місто
категорія проживання

Головний суддя

Скляр Ольга Миколаївна

Головний секретар

Дерій Аліна Сергіївна

Суддя-інспектор, голова Вільнер Валентин
апеляційного журі
Борисович
Голова мандатної комісії Дерій Аліна Сергіївна

СНК

м. Полтава

ІІ

м. Полтава

СНК
ІІ

м. Київ
м. Полтава

Голосували «За» - 17.
ПОСТАНОВА
Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 4
4. Затвердити ГСК та голову мандатної комісії Всеукраїнських змагань з
авто-мото туризму, 02-05.10, с.м.т. Затока Одеської області:
Посада
П.,І., П-б
Суддівська
Місто
категорія
проживання
Головний суддя
Шляховой
І
м.Київ
Володимир
Володимирович
Марасин Олександр
Головний секретар
ІІ
м. Київ
Борисович

Суддя-інспектор
Голова
комісії

Полохін
Володимир
Геннадійович

мандатної Марасин

Борисович

Олександр

ІІ
ІІ

Дніпропетровська
обл.
м. Київ

Голосували «За» - 17.
ПОСТАНОВА
Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 5
5. Затвердити ГСК та голову мандатної комісії Чемпіонату України з
велосипедного туризму, 01-05.10.2015, Чернівецька область:
Посада
П.,І., П-б
Суддівська
Місто
категорія
проживання
Головний суддя
Кантимир
Ігор І
м. Чернівці
Троянович
Головний секретар
Іващенко
Ігор СНК
м. Чернівці
Геннадійович
Суддя-інспектор
Соколов Володимир СМК
м. Київ
Анатолійович
Голова
мандатної Лангеман Вікторія ІІ
м. Чернівці
комісії
Вячеславівна
Голосували «За» - 17.

6. Від вітрильної комісії надійшло питання про порядок обліку
спортсменів-туристів – вітрильного спортивного судна Федерації
спортивного туризму України та порядок обліку вітрильного спортивного
судна.
У зв'язку з великими змінами в нашій країні і вектором розвитку на
Європейські цінності, а також, враховуючі діючи Правила змагань та
положення з вітрильного спортивного туризму, виникла необхідність
введення єдиного всеукраїнського публічного реєстру - обліку та контролю
спортсменів-туристів вітрильного спортивного судна ФСТУ та вітрильних
спортивних суден.
В даний час, існують проблеми старого обліку та класифікації
туристів-вітрильників, що залишився ще від радянського суспільства.
Оскільки наші туристи-вітрильники, проводять свої змагання і туристські
спортивні походи на акваторії не тільки внутрішніх водойм, а й Чорного та
Азовського морів, а також за кордоном, документація, що підтверджує
кваліфікацію спортсменів туристів-вітрильників (ієрархія довідок МКК, та
маршрутні книжки) та документація, що підтверджує належність плавзасобів
до туристських – вітрильних спортивних суден не є зрозумілою для
контролюючих судноплавство органів, як за кордоном, так і в Україні.
Існує необхідність підтвердження кваліфікації спортсмена туриста вітрильника за допомогою документа, за змістом і формою, наближеного до
вимог міжнародного зразка сертифікату (SERTIFICATE OF COMPETENCE),
що визначає кваліфікацію наших спортсменів туристів-вітрильників згідно з
власним досвідом вітрильного спортивного туризму. Також необхідно мати
підтвердження належності плавзасобів до туристських – вітрильних
спортивних суден за допомогою документа, за змістом і формою,
наближеного до вимог міжнародного зразка сертифікату. Наявність таких
сертифікатів полегшує вирішення питань при організації змагань з
вітрильного спортивного туризму, походів і експедицій з контролюючими
органами в Україні (Укрморрічінспекція, прикордонники), а також за її
межами.
ПОСТАНОВА
Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 6
1. Затвердити Положення про кваліфікаційне посвідчення спортсменатуриста вітрильного спортивного судна, та порядок обліку спортсменів
- туристів вітрильників Федерації спортивного туризму України,
виготування, облік, збереження та видачу посвідчень спортсменатуриста вітрильного спортивного судна (Додаток 1).
2. Затвердити Положення про суднові квітки туристських – вітрильних
спортивних суден, та порядок обліку туристських – вітрильних
спортивних суден Федерації спортивного туризму України,
виготування, облік, збереження та видачу документів про постанову на
облік у Федерації (Додаток 2).
3. Доручити комісії з вітрильного туризму довести затверджені зразки
документів до усіх зацікавлених інстанцій в Україні :
- Міністерство інфраструктури України;

- Державна прикордонна служба України;
4. Територіальним, місцевим осередкам Федерації спортивного туризму
України:
- керуватися цими Положеннями з часу їхнього затвердження;
- привести облік спортсменів - туристів вітрильників та вітрильних
спортивних суден Федерації у відповідність до вимог цих
Положень до 15.12. 2015 р.
Голосували «За» - 17.

Віце-президент ФСТУ

В.А. Соколов

Додаток 1 до Постанови
Виконкому Федерації
спортивного туризму України
від 12. 08. 2015 р., п. № 6
ПОЛОЖЕННЯ
про кваліфікаційне посвідчення спортсмена-туриста вітрильного спортивного судна
1.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Посвідчення (сертифікат) є документом підтверджуючим спортивну кваліфікацію
спортсмена-туриста з вітрильного спортивного туризму, члена ФСТУ.
1.2. Сертифікати видаються двох ступенів:
1.2.1 "стерновий вітрильного спортивно-туристського судна"
1.2.2 "капітан вітрильного спортивно-туристського судна"
1.3. Єдиний всеукраїнський реєстр онлайн реєстрації та видачі документів здійснюється
вітрильною комісією ФСТУ й публікується на офіційному сайті ФСТУ в розділі
вітрильного спортивного туризму.
1.4. Нумерація документів наскрізна від 1, незалежно від ступеня сертифіката.
2.

ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Стерновий вітрильного спортивно-туристського судна - спортсмен, який володіє
знаннями, навичками управління вітрильним судном і має право управляти
вітрильним судном.
2.2. Капітан вітрильного спортивно-туристського судна - спортсмен, який володіє
досвідом, достатнім для участі, організації та проведенні вітрильних спортивних
туристських походів відповідної категорії складності у якості керівника команди,
вітрильного спортивного судна або участі в змаганнях з вітрильного спортивного
туризму.
3. ПОРЯДОК ВИДАЧІ:
3.1. Сертифікат "стерновий вітрильного спортивно-туристського судна" видається за
запитом члена ФСТУ на підставі одного з таких документів, що підтверджують
спортивну кваліфікацію:
3.1.1. Довідки МКК про участь у категорійному спортивному туристському
вітрильному поході другої і вище категорії складності, або керівництва
спортивним туристським вітрильним походом першої і вище категорії
складності.
3.1.2. Виписки з протоколу змагань зі спортивного вітрильного туризму ФСТУ про
проходження в якості учасника дистанцій змагань 3 і вище класу, або в якості
капітана команди дистанцій змагань 1 і вище класу.
3.1.3. Протоколу про здачу теоретичного та практичного Тесту, затвердженого
Виконкомом ФСТУ за поданням комісією з вітрильного туризму та
погодженого з комісією з підготовки та підвищення кваліфікації громадських
туристських кадрів. Тест здається комісії склад якої затверджується
Виконкомом ФСТУ й яка складається з не менш ніж двох сертифікованих
стернових вітрильного спортивно-туристського судна ФСТУ і не менш ніж
одного капітана вітрильного спортивно-туристського судна ФСТУ.
3.1.4. Розрядної книжки що підтверджує 2-й і вище спортивний розряд зі
спортивного (вітрильного) туризму.

3.2. Сертифікат "капітан вітрильного спортивно-туристського судна" видається за
запитом члена ФСТУ на підставі одного з таких документів, що підтверджують
спортивну кваліфікацію:
3.2.1. Довідки МКК про керівництво спортивним туристським вітрильним походом
третьої і вище категорії складності, з датою проведення не пізніше двох років.
3.2.2. Виписки з протоколу змагань зі спортивного вітрильного туризму ФСТУ про
проходження в якості капітана команди дистанцій змагань 3 і вище класу.
3.2.3.. Протоколу про здачу теоретичного та практичного Тесту, затвердженого
Виконкомом ФСТУ за поданням комісією з вітрильного туризму та
погодженого з комісією з підготовки та підвищення кваліфікації громадських
туристських кадрів. Тест здається комісії склад якої затверджується
Виконкомом ФСТУ й яка складається з не менше ніж одного сертифікованого
стернового туристського судна ФСТУ і не менш ніж двох сертифікованих
капітанів туристського судна ФСТУ.
3.2.4. Розрядної книжки що підтверджує КМС або МСУ зі спортивного (вітрильного)
туризму.
4. ФОРМАТ СЕРТИФІКАТА:
4.1. Сертифікат виготовляється у вигляді пластикової картки, з двостороннім кольоровим
друком, і розмірами: 86 × 54 мм
4.2. Документ виготовляється на двох мовах: українською та англійською
4.3. Необхідні дані для сертифіката:
4.3.1. фото 3×4 см;
4.3.2. ПІБ українською (повністю);
4.3.3. ПІ англійською (відповідно закордонному паспорту);
4.3.4. дата народження;
4.3.5. підпис відповідальної особи ФСТУ;
4.3.6. печатка ФСТУ;
4.3.7. логотип ФСТУ;
4.3.8. дата реєстрації;
4.4. Зразок сертифікату додається.

Віце-президент ФСТУ

В.А. Соколов

Додаток до Положення

Додаток 2 до Постанови
виконкому Федерації
спортивного туризму України
від 12. 08. 2015 р., п. № 6
ПОЛОЖЕННЯ
про судновий квіток туристського – вітрильного спортивного судна
1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Судновий квіток є документом підтверджуючим належність плавзасобу до
туристських – вітрильних спортивних суден ФСТУ
1.2. Єдиний всеукраїнський реєстр реєстрації та видачі документів здійснюється
вітрильною комісією ФСТУ і публікується на офіційному сайті ФСТУ в розділі
вітрильного спортивного туризму.
1.3. Нумерація документів наскрізна від 001,
2. ВИЗНАЧЕННЯ:
2.1. Судновий квіток це посвідчення на спортивне,туристичне, вітрильне судно плавзасіб, який володіє сукупністю властивостей, достатніх для участі, в вітрильних
спортивних туристських походах або участі в змаганнях з вітрильного спортивного
туризму.
3. ПОРЯДОК ВИДАЧІ:
3.1. Судновий квиток видається на підставі письмової заяви члена ФСТУ та протоколувисновку регіонального технічного інспектора - вимірювача.
3.2. Мірильного свідоцтва, що видано офіційним вимірювачем ФСТУ.
3.3. Протоколу про огляд та випробування комісії що складається з не менш ніж двох
сертифікованих стернових вітрильного спортивно-туристського судна ФСТУ і не
менш ніж одного капітана вітрильного спортивно-туристського судна туристського
судна ФСТУ.
3.4. Реєстраційних документів маломірного судна, або документації виробника.
4. ФОРМАТ СУДОВОГО КВИТКА
4.1. Судновий квиток виготовляється у вигляді пластикової картки, з двостороннім
кольоровим друком, і розмірами: 86 × 54 мм
4.2. Документ виготовляється на двох мовах: українською та англійською
4.3. Необхідні дані для сертифіката:
4.3. Необхідні дані для сертифіката:
4.3.1. ПІП українською (повністю);
4.3.2. ПІ англійською (відповідно закордонному паспорту);
4.3.3. Номер суднового квитка та реєстраційний номер;
4.3.4. Дата реєстрації;
4.3.5. Назва судна українською та англійською;
4.3.6. Країна та місто;
4.3.7. Технічні дані судна: тип, площа вітрил, довжина та ширина корпусу, кількість
екіпажу, та потужність двигуна при наявності;
4.3.8. Підпис Президента ФСТУ;
4.3.9. Печатка ФСТУ;
4.3.10. Логотип ФСТУ.
4.4. Зразок сертифікату у Додатку.

Віце-президент ФСТУ

В.А. Соколов

Додаток до Положення

Результати голосування
№
1.

ПІП
Цибух В.І.

2.

Федорченко В.К.

3.

Штангей Ю.В.

4.

Бабенко Ю.І.

5.

Соколов В.А.

6.

Толстіхін Л.М.

7.

Дегтяр М.А.

8.

Загоруйко Ю.М.

9.

Зігунов В.М.

10.

Іващенко І.Г.

11.

Козій В.Г.

12.

Колотуха О.В.

13. Наровлянський О.Д.
14. Пахолюк Т.П.
15.

Петущак В.Д.

16

Полохін В.Г.

17.

Трощенко В.О.

18.

Вільнер В.Б.

Питання 1
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Питання 2
За Проти Утрим

Питання 3
За Проти Утрим

Питання 4
За Проти Утрим

Питання 5
За Проти Утрим

Питання 6
Метод
За Проти Утрим голосування
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