
КОМІТЕТ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

ПРОТОКОЛ № 9 
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

м.  Київ        «29» листопада 2018 р. 
 
 
 
Дата проведення зборів: «29» листопада 2018 р.  
 
ПРИСУТНІ: 6 (Шість) членів Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ: 
Крот С.О.; 
Єранцева О.Ю.; 
Мартинюк Ю.М.; 
Хіменко І.І.; 
Яковенко М.В.; 
Йотка О.К.; 
ВІДСУТНІЙ: 1 (Один) член Комітету - Беспалов В.І.. 
 
Засідання відкрив Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ Крот С.О. 
та запропонував порядок денний.  
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Порядок підрахунку рейтингу спортсменів Мастерс України на відкритій воді. 

2. Порядок визначення рейтингу спортсменів Мастерс України за рік. 

3. Порядок визначення рейтингу плавальних клубів Мастерс України за рік. 

4. Різне. 

 
Голосували: одноголосно «ЗА».  

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний. 
 
1. Обговорювали: Порядок підрахунку рейтингу спортсменів Мастерс України на 

відкритій воді. 

Слухали: С.Крота, який повідомив, що найшли два варіанти підрахунку балів для 

спортсменів, які виступають на відкритій воді. Ці результати мали би бути 

враховані під час підрахунку рейтингу спортсменів Мастерс ФПУ.  

С.Крот запропонував свій варіант підрахунку, О.Йотка виклав свій варіант.  

Обговорили обидва варіанти.  

І.Хіменко вніс пропозицію відокремити результати на відкритій воді від загального 

рейтингу спортсменів Мастерс за рік.     

Голосували: «ЗА» 5 (П’ять) членів Комітету - Крот С.О.; Мартинюк Ю.М.; Хіменко 
І.І.; Яковенко М.В.; Йотка О.К. 
«ПРОТИ» - немає; 



«УТРИМАВСЯ» - 1 (Один) член Комітету – Єранцева О.Ю. 
. 
Вирішили: не враховувати результати спортсменів Мастерс, які виступають на 

відкритій воді  під час визначення рейтингу спортсменів в наступному році. 

Провести підрахунок балів за результатами змагань на відкритій воді за проектом 

С.Крота та окремо за проектом О.Йотки. 

2. Обговорювали: Порядок визначення рейтингу спортсменів Мастерс України за 

рік. 

Слухали: С.Крота та О.Йотку, обговорили питання. 

Голосували: «ЗА» пропозицію С.Крота: 5 (П’ять) членів Комітету - Крот С.О.; 
Мартинюк Ю.М.; Хіменко І.І.; Яковенко М.В.; Єранцева О.Ю; 
«ЗА» пропозицію О.Йотки: 1 (Один) член Комітету – О.Йотка. 
 
Вирішили: визначати рейтинг спортсменів Мастерс України за рік за сумою 
кращих результатів спортсмена по одному від кожного офіційного змагання, які 
відбулись протягом календарного року, крім змагань на відкритій воді. Ці 
результати вираховуються кількістю очок  на всеукраїнських змаганнях відповідно 
регламенту змагань, а на міжнародних змаганнях - за формулою FINA. 
Тобто: 
1. Чемпіонат України в категорії Мастерс (басейн 50м) – одна дистанція з кращим 
результатом (результат 1); 
2.  Чемпіонат України в категорії Мастерс (басейн 25м) – одна дистанція з кращим 
результатом (результат 2); 
3. Чемпіонат світу або Європи – одна дистанція з кращим результатом (результат 
3). 
Рейтинг спортсмена = результат 1 + результат 2 + результат 3. 
 

3. Обговорювали: Порядок визначення рейтингу плавальних клубів Мастерс 

України за рік. 

Слухали: С.Крота та О.Йотку, які виклали свої пропозиції. Питання обговорено. 

Голосували: «ЗА» пропозицію С.Крота: 2 (Два) члени Комітету; 
«ЗА» пропозицію О.Йотки: 2 (Два) члени Комітету; 
«УТРИМАВСЯ» - 2 (Два) члени Комітету. 
Рішення не прийнято. 
 
Вирішили: доручити С.Кроту та О.Йотці підрахувати рейтинг плавальних клубів за 
результатами 2018 року за своїми проектами та викласти до 5.12.2018 року. Та 
провести голосування з цього питання окремо. 
 
4. Різне: обговорили питання пов’язані із змаганнями, які внесено до календарного 
плану 2019 року. Обговорили питання визначення рекордів України та ТОП-10 
України в категорії Мастерс за 2018 рік та інші нагальні технічні питання. 
Інформацію прийняли до відома.  
 

Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ С. Крот оголосив засідання 
закритим.  



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


