08 лютого 2020 року

м. Київ

Протокол засідання Виконкому ФШУ
Присутні на засіданні:
Президент ФШУ: В. В. Капустін (м. Київ);
Перший віце-президент: Ю. П. Гнип (м. Київ);
Віце-президенти: М. Я. Селезньов (м. Київ), А. М. Сачук (м. Житомир);
Члени Виконкому: О.П. Приходько (м. Київ), О.Г. Товчига (м. Київ), Н.Б.Фірман
(м. Львів ), Д.В. Горощенко (м. Миколаїв), Є.А. Чернов (м. Дніпро), В.В. Копил
(м. Полтава).
Запрошені: почесний Президент ФШК, радник ФШУ Л.М. Боданкін (м. Київ), голова
ДЮК О.В. Мартинков (м. Краматорськ).
Кворум наявний (10 членів Виконкому з 18- ти).
Засідання веде Президент ФШУ: В. В. Капустін. Протокол веде перший віце-президент
Ю.П. Гнип.

Порядок денний засідання Виконкому Федерації шахів України
1. Про створення тренерської Ради
2. Про тендери на проведення офіційних змагань
3. Затвердження рішень комісій
4. Різне

Питання 1. Про створення тренерської Ради
Слухали: доповідь президента ФШУ про доцільність створення тренерської ради
ФШУ та необхідність підготовки проекту положення про тренерську раду ФШУ в
найкоротші терміни.
Виступили: віце-президент ФШУ М. Селезньов, члени Виконкому Н. Фірман та
О. Товчига - про застосування різних підходів та методик при прийнятті рішень про
призначення тренерів збірних команд Украіни та принципи їх комплектування;

член Виконкома Є.Чернов - про необхідність системного підходу та необхідність
залучення провідних спортсменів до участі у робочих та керівних органах ФШУ та у
вихованні юних шахістів;
радник ФШУ Л. Боданкін - про повноваження Виконкому ФШУ.
Вирішили:
1.Створити тренерську Раду ФШУ. Ввести до складу тренерської Ради :
В.О. Баклана, М.Л.Бродського, О.А. Ковчана (за згодою), О.В. Мартинкова, О.В. Сулипу,
Н.Б.Фірмана.
2. Доручити члену Виконкому Н.Б. Фірману протягом двох тижнів провести
установче засідання тренерської Ради, на якому обрати голову ради та його заступника, а
також підготувати пропозиції щодо доцільності розширення її складу.
3. Підготувати та подати на розгляд Виконкому проект Положення про
тренерську Раду.
4. Надати тренерській Раді повноваження рекомендувати Виконкому ФШУ
кандидатури на посади тренерів збірних команд України з шахів.
Голосування:
За _9_
Проти _0_
Утрималися _1_
Не брали участь у голосуванні _0_
Рішення прийняте
Слухали: повідомлення президента ФШУ про виконання доручення виконкому
ФШУ від 7 грудня 2019 року щодо ситуації, яка склалась в ході дискусії за результатами
проведеного конкурсу на посади тренерів чоловічої збірної команди Украіни з шахів та
позицій шахістів, викладених в листах до ФШУ від 6 грудня 2019 року та від 9 грудня
2019 року.
Вирішили:
• інформацію президента ФШУ взяти до відома;
• відзначити, що тренери чоловічої збірної України з шахів, рекомендовані за
підсумками конкурсу на посади відповідно головного і старшого тренерів О.В Сулипа і
В.О. Баклан уклали контракти з Міністерством культури, молоді та спорту України (далі
МКМС) та приступили до виконання своїх службових обов'язків у тісній співпраці між
собою та координуючи спільні зусилля для підготовки кандидатів в члени збірної до
майбутніх змагань і турнірів. Виконком бажає їм плідної співпраці та високих результатів;

• взяти до уваги, що переважна більшість спортсменів, які відповідають критеріям
конкурсного відбору комплектування складів національних збірних команд Украіни з
неолімпійських видів спорту надали МКМС документи щодо укладання контрактів як
спортсмени-інструктори;
• висловити подяку керівництву МКМС за конструктивну позицію та упевненість
щодо плідного співробітництва у майбутньому;
• висловити окрему подяку всім учасникам дискусії, яка виникла за підсумками
конкурсу на посади тренерів чоловічої збірної команди Украіни з шахів, за зважену
позицію та рекомендації стосовно подальшого розвитку шахів в Україні, які безумовно
будуть прийняті до уваги. Виконком впевнений в тому, що всі зацікавлені особи в своїх
діях як і завжди керувались і будуть керуватись виключно інтересами українських шахів.

Голосування:
За _10_
Проти _0_
Утрималися _0_
Не брали участь у голосуванні _0_
Рішення прийняте

Питання 2. Про тендери на проведення офіційних змагань
Слухали: віце-президента ФШУ Ю. Гнипа, членів Виконкому Є.Чернова,
Н. Фірмана, голову ДЮК О.Мартинкова про тендер на проведення командного
чемпіонату України до 16 років.
Вирішили: Провести командний чемпіонат України до 16 років у м. Дніпро.
Голосування:
За _9_
Проти _0_
Утрималися _1_
Не брали участь у голосуванні _0_
Рішення прийняте
Слухали: віце-президента ФШУ Ю. Гнипа, членів Виконкому Є.Чернова,
Н. Фірмана, О.Товчигу, голову ДЮК О.Мартинкова про тендер на проведення командного
чемпіонату України серед клубів.

Вирішили: Провести командний чемпіонат України (серед клубів) з 24 квітня по
6 травня 2020 року у м. Львові.
Рейтингове голосування:
За Чорноморськ _3_
За Львів _4_
Утрималися _3_
Не брали участь у голосуванні _0_
Рішення прийняте

Питання 3. Затвердження рішень комісій
Слухали: голову президії колегії суддів О.Товчигу
Вирішили: Затвердити рішення президії колегії суддів (Протокол №3)
Голосування:
За _10_
Проти _0_
Утрималися _0_
Не брали участь у голосуванні _0_
Рішення прийняте
Слухали: голову кваліфікаційної комісії ФШУ О. Приходька та віце-президента
ФШУ Ю.Гнипа про пропозиції до ЄСКУ та Рейтингової системи, що були надані
Федерацією шахів Житомирської області.
Вирішили: Відправити зазначені вище пропозиції на доопрацювання в
кваліфікаційну комісію ФШУ.
Голосування:
За _9_
Проти _0_
Утрималися _0_
Не брали участь у голосуванні _0_
Рішення прийняте

Слухали: віце-президента ФШУ Ю. Гнипа, віце-президентів А. Сачука,
М. Селезньова, членів Виконкому Є.Чернова, Н. Фірмана, О.Товчигу, голову ДЮК
О.Мартинкова про бюджет дитячо-юнацьких шахів 2020 року;
члена Виконкома Д. Горощенка про практику організації юнацьких чемпіонатів
України та необхідність збільшення фонду чемпіонатів за рахунок внесків;
віце - президента А. Сачука та члена Виконкому ФШУ Н. Фірмана про
необхідність застосування кількісних та якісних показників такої фінансової програми та
запобіжників у вигляді контрактів зі спортсменами;
голову ДЮК О. Мартинкова - про доцільність системного, а не персонального
підходу та про необхідність започаткування «Школи гросмейстерів», про необхідність
визначитися до серпня 2020 року стосовно доцільності проведення за двох етапною
схемою чемпіонатів України до 12-16 років у 2022 р.
Вирішили: затвердити наступний бюджет ДЮК:
I. Проведення офіційних змагань
Чемпіонати України до 8,10,12,14,16,18 та 20 років
Командні чемпіонати України до 12 та 16 років
Півфінали чемпіонатів України до 12,14 та 16 років
Разом: 150 000 грн.
II. Участь в особистих офіційних міжнародних змаганнях
2.1.1. Чемпіонат світу з шахів (рапід та бліц) серед юнаків та дівчат, Греція, 1216.04.2020;
2.1.2. Чемпіонат Європи з шахів (рапід та бліц) серед юнаків та дівчат, Сербія, 2630.12.2020.
Світ 2019 – 3 персонально, Європа 2019 – 7 персонально, 12 чемпіонів України.
22 чол. * 5 000 грн. = 110 000 грн.
2.2. Чемпіонат світу (14-18 років, класичні шахи), Румунія, 7-20.09.2020.
6 чол. + керівник делегації = 7 чол. * 10 000 грн. = 70 000 грн.
2.3. Особистий чемпіонат світу (8-12 років, класичні шахи), Грузія, 18-31.10.2020.
6 чол. + керівник делегації = 7 чол. * 10 000 грн. = 70 000 грн.
2.4. Чемпіонат Європи з шахів (класичні шахи) серед юнаків та дівчат, Туреччина,
12-22.11.2020.
12 чол. + 4 персонально + керівник делегації = 17 чол. * 10 000 грн. = 170 000 грн.
2.5. Чемпіонат світу серед юніорів до 20 років (класичні шахи).

2 чол. * 20 000 грн. = 40 000 грн.
Разом: 460 000 грн.
III. Участь в змаганнях дитячо-юнацьких збірних команд України
3.1. Чемпіонат України з шахів серед клубних команд, 2-14.05.2020 (НТЗ).
150 000 грн.
3.2. Всесвітня дитяча шахова Олімпіада (до 16 років), Нахічевань, Азербайджан,
2-12.10.2020.
100 000 грн.
3.3. Командний чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат до 18 років, Греція, 917.07.2020.
220 000 грн.
3.4. Клубний чемпіонат Європи серед жінок, Австрія, 5-13.10.2020. 170 000 грн.
Разом: 640 000 грн.
IV. Інше
4.1. Відрядити на особистий чемпіонат Європи серед чоловіків (Словенія, 1730.05.2020) 2-х кращих юнаків, кандидатів до національної збірної команди України, за
рейтингом ФІДЕ на 01.02.2020.
2 чол. *25 000 грн. = 50 000 грн.
4.2. Відрядити на особистий чемпіонат Європи серед жінок (Румунія, 31.0513.06.2020) 2-х кращих дівчат, кандидатів до національної збірної команди України, за
рейтингом ФІДЕ на 01.02.2020.
2 чол. *25 000 грн. = 50 000 грн.
4.3. Матч Україна – Литва.
50 000 грн.
4.4. Матч країн ГУАМ.
50 000 грн.
Разом: 200 000 грн.
Резерв -80 000 грн.
Всього: 1 530 000 грн.

Голосування (за у Клубний ЧЄ та за дату рейтингів для визначення
учасниць):
За _6_
Проти _2_
Утрималися _2_
Не брали участь у голосуванні _0_
Рішення прийняте
Голосування (в цілому за бюджет):
За _8_
Проти _1_
Утрималися _1_
Не брали участь у голосуванні _0_
Рішення прийняте
Слухали: голову комісії з Етики М. Селезньова про персональний склад комісії з
Етики.
Виступили: члени Виконкому Є.Чернов та О. Товчига - про важливість
детального вивчення питання.
Вирішили: Відкласти затвердження персонального складу комісії до того як
будуть отримані та розглянуті розгорнуті резюме кандидатів.
Голосування:
За _9_
Проти _0_
Утрималися _0_
Не брали участь у голосуванні _1_
Рішення прийняте
Питання 4. Різне
Слухали: віце-президента ФШУ А. Сачука та члена Виконкому ФШУ
Д.Горощенка про проведення у 2020 році Кубка України з рапіду «Шахові Легенди».
Вирішили: Інформацію віце-президента А. Сачука та члена Виконкома
Д.Горощенка стосовно проведення у 2020 році Кубка України з рапіду «Шахові Легенди»
взяти до відома.

Затвердити бюджет восьми етапів - 80 000 грн.
Голосування:
За _8_
Проти _0_
Утрималися _1_
Не брали участь у голосуванні _1_
Рішення прийняте

Президент ФШУ

В. В. Капустін

Секретар засідання

Ю.П. Гнип

