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ПРОТОКОЛ № 15 
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

м.  Київ        «26» березня 2019 р. 
 
 
Дата проведення зборів: «26» березня 2019 р.  
 
ПРИСУТНІ: 7 (Сім) членів Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ: 
Крот С.О.; 
Єранцева О.Ю.; 
Мартинюк Ю.М.; 
Хіменко І.І.; 
Зайцев Б.Л., 
Лисенко А.В., 
Марикуца Т.В.. 
Також на зборах Комітету Мастерс присутній О.Шкарлет. 
 
Засідання відкрив Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ Крот С.О. 
та запропонував порядок денний.  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Про підготовку до чемпіонату України Мастерс в м.Львів. 

2. Розгляд пропозиції О.Шкарлета щодо змін базових результатів для підрахунку 

абсолютної першості на змаганнях в категорії Мастерс.  

3. Різне. 

 
Голосували: одноголосно «ЗА».  

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний. 
 
1. Обговорювали: стан підготовки до чемпіонату України Мастерс в м.Львів, 3-5 

травня 2019 року. 

 

Слухали: Крота С.О. та Мартинюка Ю.М., які доповіли про стан підготовки до 

чемпіонату України Мастерс в м.Львів, 3-5 травня 2019 року.  

 

Вирішили: інформацію прийняти до відома. 

 

2. Обговорювали: пропозицію О.Шкарлета щодо змін базових результатів для 

підрахунку абсолютної першості на змаганнях в категорії Мастерс. 

 



Слухали: О.Шкарлета, який пояснив суть його пропозиції щодо змін базових 

результатів в окремих дисциплінах та окремих вікових категоріях серед чоловіків 

та жінок в таблиці рекордів FINA категорії Мастерс.  

О. Єранцева запропонувала не вносити зміни, щоб не робити таблицю базових 

результатів незрозумілою для учасників змагань.  

С.Крот запропонував за базовий результат в категорії 25-29 серед чоловіків та 

жінок брати рекорди України серед діючих спортсменів.  

Виступили: Т.Марикуца, А.Лисенко, О.Кутуєва. 

Запропоновано: доручити О.Шкарлету створити окрему таблицю базових 

результатів до 29.03 2019 та розіслати всі три пропозиції від О.Шкарлета, С.Крота 

та О.Єранцевої керівникам клубів для ознайомлення та голосування в 

електронному вигляді.    

Голосували: «ЗА» одноголосно.  

Вирішили: доручити О.Шкарлету створити окрему таблицю базових результатів 

до 29.03 2019 та розіслати всі три пропозиції від О.Шкарлета, С.Крота та 

О.Єранцевої керівникам клубів для ознайомлення та голосування в електронному 

вигляді.    

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


