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ПРОТОКОЛ № 16 
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

м.  Київ        «11» квітня 2019 р. 
 
 
Дата проведення зборів: «11» квітня 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. 

 1.1. Про зміни до порядку підрахунку очок. 

 1.2. Розміщення спортсменів. 

 1.3. Відповідь на звернення керівника клубу Wolf Pack. 

 1.4 Додаткові нагородження на чемпіонаті України у Львові.  

2. 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. 

 

1.1. Слухали: С.Крота, який повідомив про результати електронного опитування 

керівників клубів Мастерс та виніс на голосування три варіанти можливого 

підрахунку очок для визначення абсолютної першості.  

 

Голосували:  

- за перший варіант - 2 члени Комітету Мастерс (О.Єранцева, Ю.Мартинюк); 

- за другий варіант – 4 члени Комітету (І.Хіменко, А.Лисенко, Т.Марікуца, 

Б.Зайцев); 



- за третій варіант – не проголосував ніхто; 

- утримався – 1 член Комітету (С.Крот). 

 

Вирішили: проводити підрахунок очок в абсолютному заліку за системою FINA, де 

базовим результатом є: 

- для спортсменів, які змагаються в категоріях старше 30-ти років, рекорди світу 

FINA в категорії Мастерс; 

- для спортсменів категорії 25-29 років та естафетне плавання категорії 100-119 

років – рекорди України серед діючих спортсменів.  

 

1.2. Слухали: С.Крота та Ю.Мартинюка.  

 

Вирішили: інформацію прийняти до відома. 

 

1.3. Слухали: С.Крота та О.Єранцеву.  

 

Вирішили: задовольнити прохання керівника клубу Wolf Pack на певних умовах. 

 

1.4. Слухали: А.Лисенка, який повідомив про пропозицію клубу «Дніпро» про 

вручення кубку О.Ралло  під час проведення чемпіонату України у Львові на 

дистанції 400м комплексне плавання.  

 

Вирішили: задовольнити пропозицію клубу «Дніпро» про вручення кубку О.Ралло 

на під час чемпіонату України у Львові на дистанції 400м комплексне плавання та 

довести цю інформацію до учасників змагань.  

 

Голосували: «ЗА» одноголосно. 

 

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 


