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ПРОТОКОЛ № 20 
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

м.  Київ        «29» серпня 2019 р. 
 
 
Дата проведення зборів: «29» серпня 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 М.Яковенко – керівник клубу 
«Скажені карасі», м. Полтава. 
 
Засідання відкрив Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ Крот С.О. 
та запропонував порядок денний.  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Відповідь на лист клубу «Скажені карасі». 

2. Підготовка до Чемпіонату України в Ужгороді. 

3. Рейтинги спортсменів Мастерс на відкритій воді.  

4. Різне. 

 
Голосували: одноголосно «ЗА».  

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний. 
 
1. Обговорювали: Відповідь на лист клубу «Скажені карасі». 

 

Слухали: С.Крота, М.Яковенка щодо пропозицій, викладених у листі клубу 

«Скажені карасі». 

   

Виступили: А.Лисенко, І.Хіменко, Т.Марикуца, Б.Зайцев. 

 

Запропоновано: пропозиції прийняти до уваги. Питання, які викладено в листі, 

розглянути згідно запланованих термінів.  

Голосували: «ЗА» - одноголосно. 
 
 



Вирішили: пропозиції прийняти до уваги. Питання, які викладено в листі, 

розглянути згідно запланованих термінів.  

 

2. Обговорювали: Підготовка до чемпіонату України в Ужгороді. 

 

Слухали: С.Крота, О.Єранцеву, які повідомили про стан підготовки до чемпіонату. 

 

Вирішили: інформацію прийняти до відома.  

 

3. Обговорювали: Рейтинги спортсменів Мастерс на відкритій воді. 

 

Слухали: І.Хіменка, який дав аналіз можливого підрахунку рейтингу спортсменів 

Мастерс на відкритій воді на прикладі Чемпіонату України Мастерс в м. Бердянськ. 

 

Виступив: С.Крот, який зняв свою пропозицію щодо варіанту підрахунку рейтингу 

спортсменів Мастерс на відкритій воді та пояснив причину такого рішення. 

Обговорювали варіант наданий клубом «Дніпро».  

 

Виступили: А.Лисенко, О.Єранцева, Т.Марикуца, Б.Зайцев 

 

Запропоновано: пропозицію, надану клубом «Дніпро» щодо підрахунку рейтингу 

спортсменів Мастерс в змаганнях на відкритій воді, надіслати керівникам всіх 

клубів на обговорення. За результатом цього обговорення прийняти рішення з 

цього питання до кінця поточного року.  

 

Голосували: «ЗА» - 6 членів комітету Мастерс: 
Крот С.О.; 
Мартинюк Ю.М.; 
Хіменко І.І.; 
Зайцев Б.Л., 
Лисенко А.В., 
Марикуца Т.В.. 
 
«УТРИМАВСЯ» - 1 член Комітету – О.Єранцева. 
Рішення прийнято. 
 

Вирішили: пропозицію, надану клубом «Дніпро» щодо підрахунку рейтингу 

спортсменів Мастерс в змаганнях на відкритій воді, надіслати керівникам всіх 

клубів на обговорення. За результатом цього обговорення прийняти рішення з 

цього питання до кінця поточного року.    

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 


