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ПРОТОКОЛ № 2 
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

м.  Київ        «03» березня 2018 р. 
 
 
 
Дата проведення зборів: «03» березня 2018 р.  
 
ПРИСУТНІ: 7 (Сім) членів Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ: 
Крот С.О.; 
Єранцева О.Ю.; 
Мартинюк Ю.М.; 
Хіменко І.І.; 
Беспалов В.І.; 
Яковенко М.В.; 
Йотка О.К.. 
 
На засіданні присутній президент ФПУ А.А.Власков та член техкому LEN 
С.В.Лизак.  
 
Засідання відкрив Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ Крот С.О. 
та запропонував порядок денний.  
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Підсумки роботи робочої групи з питань базових результатів для підрахунку 
результатів особистої першості чемпіонатів України з плавання в категорії Мастерс 
(доповідач О.Ю.Єранцева). 
2. Підготовка до чемпіонату України з плавання в категорії Мастерс (басейн 50м)  в 
м. Харків 4-6 травня 2018 року.  
3. Презентація програми swimrank (доповідач С.В.Лизак). 
4. Сайт чемпіонатів України з плавання (доповідач М. Яковенко).     
5. Різне. 

 
Голосували: одноголосно «ЗА».  

Вирішили: прийняти запропонований порядок денний. 
1. Обговорювали: Підсумки роботи робочої групи з питань базових результатів для 
підрахунку результатів особистої першості чемпіонатів України з плавання в 
категорії Мастерс (доповідач О.Ю.Єранцева). 

Слухали: О.Єранцеву, яка винесла на обговорення 2 пропозиції щодо базових 
результатів для підрахунку результатів особистої першості чемпіонатів України з 
плавання в категорії Мастерс: 



Варіант 1: Взяти за базовий результат (1000 балів) рекорд України з плавання в 
категорії Мастерс; 

Варіант 2: Взяти за базовий результат (1000 балів) середній результат ТОП-10 
FINA. 

Голосували: «ЗА» - 6 (Шість) членів Комітету: С.Крот, О.Єранцева, І.Хіменко, 
М.Яковенко, В.Беспалов, Ю.Мартинюк. «ПРОТИ» - 1 (Один) член Комітету: 
О.Йотка. 

Вирішили: Для підрахунку результатів особистої першості чемпіонатів України з 
плавання в категорії Мастерс брати за базовий результат (1000 балів) рекорд 
України з плавання в категорії Мастерс. 

2. Обговорювали: Підготовка до чемпіонату України з плавання в категорії 
Мастерс (басейн 50м)  в м. Харків 4-6 травня 2018 року. 

Слухали: О.Єранцеву, яка повідомила про стан підготовки до чемпіонату України 
з  плавання в категорії Мастерс в м. Харків та надала проект Регламенту 
чемпіонату.  

Виступили:  С.Крот, О. Йотка. Члени Комітету погодили зміни до Регламенту. 

Запропоновано: затвердити Регламент чемпіонату України з  плавання в 
категорії Мастерс в м. Харків зі змінами.   

Голосували: «ЗА» - одноголосно. 

Вирішили: затвердити Регламент чемпіонату України з  плавання в категорії 
Мастерс в м. Харків 4-6 травня 2018 року з внесеними змінами та доповненнями. 
Інформацію про підготовку до чемпіонату взяти до уваги.  

 3. Обговорювали: Презентація програми swimrank . 

Слухали: С.Лизака, який презентував програму, яка призначена для обробки 
результатів чемпіонатів України з плавання.  

Вирішили: інформацію прийняти до відома. 
 
4. Обговорювали: Сайт чемпіонатів України з плавання. 
 
Слухали: М.Яковенка, який наголосив на необхідності створення сайту 
чемпіонатів України з плавання в категорії Мастер, які зроблять більш зручнішою 
реєстрацію спортсменів,  також , буде містити інформацію про варіанти 
розміщення спортсменів під час змагань, відповідати на питання, пов’язані з 
логістикою та інші.   
 
Запропоновано: доручити М.Яковенко створення сайту чемпіонатів України з 
плавання Мастерс та пов’язати його з програмою swimrank. Також доручити 
О.Єранцевій та М.Яковенко довести інформацію про реєстрацію на чемпіонати 
України через програму swimrank до керівників клубів Мастерс.  

Голосували: «ЗА» - одноголосно. 



Вирішили: доручити М.Яковенко створення сайту чемпіонатів України з плавання 
Мастерс та пов’язати його з програмою swimrank. Також доручити О.Єранцевій та 
М.Яковенко довести інформацію про реєстрацію на чемпіонати України через 
програму swimrank до керівників клубів Мастерс.  
 

Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ С. Крот подякував всім за 
співпрацю та оголосив засідання закритим.  

 
Голова Комітету  
ветеранського руху «Мастерс» ФПУ    С.О.Крот 
 
 


