
ПРОТОКОЛ № 2 
    засідання комісії волейболу пляжного  ФВУ 
 
 
м. Чернігів        05 вересня 2020 року 
 
 

Загальний склад:14. 
 

  Присутні: Касай П.О., Рибалка Ю.О., Самодай В.І., Шмалько Ю.Г., Кулініч 
О.М., Щетинін С.Ю., Тищенко І.М., Четвертак О.Б., Філоненко А.А.. 
 
 Члени комісії Кобезський В.В., Тимчак С.О., Ковальчук А.В., Шуть Д.С., 
Стасенко С.В. не змогли бути присутніми на засіданні. До комісії додаються  листи про 
те, що Шуть Д.С. делегує право свого голосу Четвертаку О.Б., Кобезський В.В. делегує 
право свого голосу Шмалько Ю.Г., Стасенко С.В.. делегує право свого голосу Самодаю 
В.І., Тимчак  С.О. делегує право свого голосу Касаю П.О. 

На засіданні комісії волейболу пляжного ГО ФВУ присутні 9 членів від 
загального складу,  та 4 делеговані голоси. Загалом нараховується 13 голосів.  
Засідання вважається повноважним. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про підсумки   проведення вікових змагань, Кубка України, турів чемпіонату України 
з волейболу пляжного за  літній період 2020 р.       
           Доповідачі: Щетінін С.Ю., Рибалка Ю.О..    
2. Про підготовку до участі у міжнародних змаганнях збірних команд України серед     
    юнаків та дівчат U-18, U- 19, U- 20, U-22. 
      Доповідачі: Четвертак О.Б., Щетинін С.Ю.                                                  
3. Звіт  головного тренера збірних команд України з волейболу пляжного за 2020 р.    
                                          Доповідач: Кулініч О.М.. 
4. Про план виконання бюджету з волейболу пляжного за літній період 2020 р. 
      Доповідач: Четвертак О.Б.    
5. Звіт про роботу арбітражної підкомісії та пропозиції  проведення суддівського  
    семінару з  волейболу пляжного у 2020р.  
      Доповідач: Філоненко А. 
6.  Звіт про  роботу комісії з волейболу пляжного  ФВУ за період з січня по вересень 
2020 р.  Про зміни в складі комісії з волейболу пляжного. 
      Доповідач: Касай П.О. 
 7. Різне. 
 

По першому питанню порядку денного 
Слухали: Щетиніна С.Ю. про проведення вікових змагань, Кубка України, турів 

чемпіонату України. Про дотримання всіх запобіжних заходів під час карантину СОVID 
-19. 

Ухвалили: змагання за червень – серпень були проведені на належному рівні.  
 Вирішили: розробити календар та регламенти змагань вікових та дорослих на 
зимовий період 2020 р., призначити відповідальними: Щетиніна С.Ю., Самодая В.І., 
Рибалка Ю.О.. 

 
По другому питанню порядку денного 

 Слухали: звіти Четвертака О.Б. та Щетиніна С.Ю. та про підготовку 
національних збірних до участі у міжнародних змаганнях серед  юнаків та дівчат U-18, 
U- 20, U-22 під час всесвітньої пандемії. Також із-за пандемії перенесли строки 



проведення Чемпіонату Світу U- 19 на 24-28 березня 2021 рік.  
Ухвалили: якісну підготовку національних збірних  до міжнародних змагань. 
       
  По третьому  питанню порядку денного  
Слухали: Кулініча О.М. про підготовку національних збірних команд до 

міжнародних змагань. Про підготовку списків збірної України на ставки до кінця 2020 
року по результатам фіналу чемпіонату України у міністерство. Планування навчально 
тренувальних зборів (НТЗ) , та підготовки до КК та ОІ 2021р. 
 Виступив: Касай П.О. з пропозицією, щодо підготування до  Континентального 
Кубку, а саме за підсумками фіналу чемпіонату України призначити тренерів 
переможців серед жіночих та чоловічих команд - тренерами національних збірних 
команд України з волейболу пляжного на період підготовки. 
 Вирішили: оновити списки збірних по результату фіналу та надати до 
міністерства, головному тренеру провести зустрічі з тренерами, розробити список 
тренерської підкомісії. 
  Призначеним тренерам переможцям сформувати списки збірних на 2021р., 
розробити програми підготовки до Континентального Кубку та надати на затвердження 
до Комісії волейболу пляжного ФВУ до кінця 2020року.  

Голосували: 
«ЗА» - 9 
«ПРОТИ»-4 
«УТРИМАЛИСЬ»-0 
Рішення прийнято. 

 
По четвертому питанню порядку денного  

 Слухали: звіт Четвертака О.Б. про виконання бюджету на проведення змагань та 
НТЗ за літній період 2020 р. Звіти додаються. 
 Ухвалили: план виконання бюджету, в рамках карантину COVID – 19, визнати 
задовільним.  

 
По п’ятому питанню порядку денного 

 Слухали: Філоненко А.А. зі звітом роботи головної суддівської колегії з 
волейболу пляжного за літній період 2020 року. Запропонував дати проведення 
всеукраїнського суддівського семінару з  волейболу пляжного у м. Запоріжжя 6-7 
листопада 2020 р. 
 Вирішили: ухвалити дати проведення у м. Запоріжжя всеукраїнського 
суддівського семінару з  волейболу пляжного.  

 
По шостому питанню порядку денного  

 Виступив: Голова комісії Касай П.О. зі звітом про  роботу комісії з волейболу 
пляжного  ФВУ за період з січня по вересень 2020 р.. Подякував за плідну працю усіх 
членів комісії. Проінформував про зміни в складі комісії з волейболу пляжного, який 
надали до виконкому ГО ФВУ на затвердження.  Список комісії додається. 
 Вирішили: погодитись зі змінами у списку комісії з волейболу пляжного. 

 
 
По сьомому  питанню порядку денного  

 Виступив: директорат чемпіонату України з  питанням, щодо випадку, який  
трапився після матчу на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат віком до 19 років у 
Чорноморську, який проходив 20-23.08.2020р. Доповідна, звіт, протокол з підписами від 
головного судді додаються.  
 Вирішили: регламентуючись  розділом XIII  «Дисциплінарний кодекс з 



волейболу пляжного» та додатком 6. затвердженого Регламенту змагань з волейболу 
пляжного на 2020 рік:

1. По відношенню до гравця (Ростислав Кошіль), який проявив агресію до судді 
після матчу - дискваліфікація терміном на один рік, або 1000 грн на рахунок ФВУ. (Це 
не прописано у Регламенті ФВУ, але цс по аналогії з санкціями щодо тренера).

2. По відношенню до тренера (Роман Кошіль), який нібито побачив, що б'ють 
його гравця (сина) з розбігу стрибнув на суддю та повалив його па пісок - 
дискваліфікація терміном на один рік або штраф 1000 грн на рахунок ФВУ.

3. 11о відношенню до організаторів: оскільки з трибун вибігла особа з перцевим 
балончиком та застосувала цей балончик, щоб розняти перепалку. Направити офіційні 
листи відповідним обласним підрозділам Мінмолодьспорту та обласної Федерації 
волейболу з повідомленням попередження за неналежну організацію правопорядку під 
час проведення Чемпіонату України.

4. У регламенті на 2021 рік у розділі XIII «Дисциплінарний кодекс з волейболу 
пляжного» та додатку 6, внести пункт, стосовно агресивної поведінки до кожного 
учасника процесу на змаганнях, прописати штраф 5000 гривен та дискваліфікація зі 
строком на рік.

Відповідальними за виконання цього питання порядку денного призначити 
Щетииіна С.Ю., Філоисико А.А..

Голосували:
«ЗА» - 12
«п р о т и »-о

«УТРИМАЛИСЬ»-0.
Рішення прийнято одноголосно.

І олова комісії 
волейболу пляжного ГО ФВ 11.0. Касай

п

Відповідальний секретар
комісії з волейболу пляжного ГО ФВУ ІО. Г. ІПмалько
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