Протокол засідання виконавчого комітету 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СЬОГІ"
(далі по тексту – УФС)

Місце проведення: Україна, місто Київ, вулиця Половецька, 14, Київський Сьогі клуб
Дата проведення: 11 липня 2017 року. 
Час проведення: 20 годин 00 хвилин.

Присутні: Байденко Б.В., Ряснянська В.М., Приписнюк О.А., Клочков Є.А., Качинський С. О.

Порядок денний: Розгляд питання щодо порушення статутів УФС та FESA організаторами турніру “Odesa Summer Shogi 2017”.

Виступив: Байденко Б.В. щодо питання, порушеного у порядку денному, а саме:
згідно інформації, яка надійшла до відома УФС, що 04-05 червня в Україні, а саме в Одесі,  провели турнір - Odessa Summer Shogi 2017, який під виглядом офіційного рейтингового було відправлено на обрахунок до Європейської федерації асоціацій сьогі (далі - FESA) з метою нарахування рейтингу всупереч визнаним правилам для участі в чемпіонаті Європи (ESC-2017). Даний турнір порушив Статут УФС і її інші нормативні документи, а також Конституцію FESA (Constitution of the Federation of European Shogi Associations), чим завдав матеріальної шкоди Українській Федерації Сьогі. Цього висновку ми дійшли за наступних обставин:

·	підп.1 п.3, підп.2 та підп.5 п.4 Конституції FESA - згідно яких, FESA - є організацією національних федерацій та асоціацій у кількості однієї офіційної організації від кожної країни. Членом FESA від України є Українська Федерація Сьогі, але цей турнір відсутній у її Календарному Плані УФС і її члени не проводили цей турнір.
·	підп.2 п.5 Конституції FESA та розділу VIII Правил проведення спортивних змагань з Сьогі - згідно якого рейтингувати та отримувати рейтинг з FESA rating system мають право національні організації-члени FESA своїх членів. Тобто в Україні - надавати рейтинг згідно FESA має право тільки  рейтинг-офіцер УФС, який був обраний згідно зборів членів УФС від 27 травня 2017 року. Що було порушено, так як результат цього турніру був відправлені на облік іншою особою, що дискредитувало УФС та її рейтинг-офіцера.
·	п.3 розділу І Правил проведення спортивних змагань з Сьогі - згідно яких усі регламенти офіційних змагань з Сьогі під егідою УФС повинні мати заздалегідь опубліковане на офіційному інформаційному ресурсі УФС положення (регламент) та затверджені Президентом УФС. 
·	п. 4 розділу І Правил проведення спортивних змагань з Сьогі - згідно якого вказуються обов’язкові вимоги до Положення офіційного змагання. Але положення було відсутнє на офіційному ресурсі, що порушило Статут УФС у п.2.4.4. розділу 2. Організатор та головний суддя турніру не відомі, тому відстежити дотримання усіх вимог до проведення турніру неможливо, що ставить під сумнів легітимність цього турніру.
·	п.5 розділу І Правил проведення спортивних змагань з Сьогі - згідно якого "Реєстрацію на турнір вважається: сплата турнірного внеску на рахунок УФС та заповнення турнірної анкети-згоди на участь.
       Розмір турнірного внеску оголошується заздалегідь, тобто разом з Положенням. 
       Турнірний внесок може бути відсутнім на турнірах, які проходять у межах різних благодійних акцій. Такі турніри окремо узгоджуються (обов’язкове затвердження президента УФС).
       Розмір турнірного внеску на усіх інших турнірах з Сьогі не може бути менше ніж 50 грн."
          Але жодні турнірні внески на рахунок УФС не надходили. Це також суперечить Статуту УФС у п.9.4. розділу 9.  

Виступив: Качинський С.О. з пропозицією взяти до уваги пункт 6.5.3.11 статуту УФС та впровадити до організаторів турніру Odessa Summer Shogi 2017 заходи дисциплінарного впливу, обумовлені цим Статутом, та розглянути питання накладання штрафних фінансових санкцій з наступних причин:
Згідно з Статутом УФС є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, яка існує виключно за рахунок членських внесків та турнірних зборів. В умовах такої ситуації активні гравці сьогі в Україні не вступають в УФС, бо сумніваються у необхідності таких дій, що призводить до прямої фінансової шкоди.
Учасники даного турніру повинні сплатити штраф  у розмірі 30750 грн на рахунок УФС, що має компенсувати завданні збитки, так як даний турнір ставить під сумнів необхідність вступати у члени УФС, приймати участь у турнірах під егідою УФС та сплачувати членські та турнірні внески до УФС іншими особами в України, які займаються сьогі і можуть бути потенційними членами УФС.
Сума штрафу складається з кількості потенційних учасників, які ще не вступили до УФС, помноженою на середній турнірний внесок та на кількість основних турнірів, запланованих на календарний рік згідно Календарного Плану УФС, а саме:

       41 особа * 150 грн (середній турнірний внесок) * 5 (кількість турнірів) = 30 750 грн 

Вважаю, що штраф повинен сплатити організатор вищевказаного турніру на розрахунковий рахунок УФС. У разі несплати штрафу у повному обсязі – організатор та особи, які брали участь у Odessa Summer Shogi 2017, не будуть допущені до участі у всіх заходах, що проходять на території України під егідою УФС, терміном на 1 рік з дати участі у турнірі (до 05 червня 2018 року).

Постановили: 
осудити дії організатора щодо відправки турніру Odessa Summer Shogi 2017 на обрахунок до FESA;
інформувати FESA про необхідність прийняття турнірів на обрахунок від обраних рейтинг-офіцерів від національних федерацій та асоціацій Сьогі;
накласти штрафні фінансові санкції на організатора турніру Odessa Summer Shogi 2017;
застосувати засоби дисциплінарного впливу до усіх учасників турніру Odessa Summer Shogi 2017, а саме: заборонити участь у всіх заходах, що проходять під егідою УФС, терміном на 1 рік з дати участі у турнірі (до 05 червня 2018 року). Список учасників згідно інформації з офіційного сайту FESA:
·		Kondratov	Yaroslav 
·		Zazorin	Vyacheslav
·		Lysenka	Sergey
·		Shcheslionok	Peter
·		Lysenka	Andrey
·		Muhina	Anna
·		Timoshenko	Anna    


http://www.shogi.net/fesa/index.php?mid=4&dateid=Spring+2017&tournamentid=Odessa+Summer+Shogi+2017
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Усі рішення порядку денного були одностайно прийняті. «За» - 5 голосів, «Проти» - 0 голосів, «Утрималися» - 0 голосів.
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