
КОМІТЕТ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
ЗБРІВ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

м.  Чернігів                                                                                   «30» червня 2015 р. 
 
 
 
Дата проведення зборів: «30» червня 2015 р.  
Формат проведення зборів: скайп - конференція 
 
ПРИСУТНІ: 5 (Чотири) члена Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ: 
Крот С.О.; 
Єсипенко О.В.; 
Кухарєв І.А.; 
Маслій А.Ф.; 
Фріауф Р.І.. 

Збори відкрив Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ Крот С.О..  
 
Голова Комітету Крот С.О запропонував затвердити ПОРЯДОК ДЕННИЙ, 
враховуючи пропозиції, які надійшли від Фіауфа Р.І.. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Голосування щодо термінів та місця проведення Чемпіонату України з плавання 
в категорії Мастерс 2015 на відкритій воді. 
2. Терміни розробки програми ліцезування спортсменів Мастерс України. 
3. Пропозиції до Єдиного календарного плану Мінмолодьспорту 2016. 
4. Обговорення пропозицій Руслана Фріауфа:  
 
 4.1. Поставити на голосування питання про призначення відповідального за  
ведення рекордів України і ТОП-10. 
 4.2. Опублікувати  всі  протоколи  засідань Комітету "Мастерс" на сайті 
ФПУ.  Перед  опублікуванням  на сайті з текстом ознайомити всіх членів 
Комітету. 
4.3. Проводити  засідання  Комітету  не  рідше  ніж  1  раз  на  місяць, 
використовуючи Скайп.       
 
5. Різне. 

Голосували: одноголосно «ЗА».  

Вирішили: прийняти запропонований порядок денний. 

1. Обговорювали: терміни та місце проведення Чемпіонату України з плавання в 
категорії Мастерс 2015 на відкритій воді  



Слухали: Фріауф Р.І. запропонував провести Чемпіонату України з плавання в 
категорії Мастерс 2015 на відкритій воді в м. Кузнецовськ Рівенської області 8-9 
серпня 2015 р. (кошторис 11996 грн.). 

Єсипенко О.В. запропонував провести Чемпіонату України з плавання в категорії 
Мастерс 2015 на відкритій воді в м. Бердянськ Запорізької області в терміни, які 
співпадають з часом проведення Чемпіонату України на відкритій воді, 5-7 вересня 
2015 р. (кошторис 3000 грн.) 

Виступили:  Кухарєв І.А., Маслій А.Ф., Крот С.О.. 

Голосували: «ЗА» проведення ЧУ з плавання Мастерс на відкритій воді в 
Кузнецовську 8-9 серпня – 2 члени Комітету (Кухарєв І.А., Фріауф Р.І.) 

«ЗА» проведення ЧУ з плавання Мастерс на відкритій воді в Бердянську 5-7 
вересня  - 3 члени Комітету (Маслій А.Ф., Єсипенко О.В., Крот С.О.). 

Вирішили: провести Чемпіонату України з плавання в категорії Мастерс 2015 на 
відкритій воді в м. Бердянськ Запорізької області 5-7 вересня 2015 року.  

2. Обговорювали:  терміни, технічні та організаційні питання розробки програми 
ліцезування спортсменів Мастерс України. 

Слухали: Фріауфа Р.І., який повідомив про те, що розробка програми 
ліцензування потребує певного часу та залучення технічних та матеріальних 
ресурсів для складання реєстру спортсменів Мастерс України, анкетування та 
інших підготовчих заходів. Він запропонував взяти за основу наступний порядок 
присвоєння особистого номеру кожному плавцю:  

- Ідентифікатор країни (UA); 
- Номер клубу чи області (14); 
- Номер спортсмена (001). 

Фріауф Р.І. зазначив, що до 1 серпня 2015 р. підготує пропозиції по розробці 
програми ліцензування та обсягу необхідних коштів та термінів розробки та її 
впровадження.   

Виступили: Єсипенко О.В. наголосив, що необхідно отримати від кожного 
спортсмена згоду на обробку персональних даних згідно чинного законодавства 
України. Почати роботу з ліцензування потрібно зі звернення до клубів плавання 
Мастерс. А також ввести правило, згідно якого один спортсмен має право 
виступати тільки за один клуб на протязі одного календарного року.  

Кухарєв І.А. підняв наступні запитання: джерела фінансування ліцензування 
плавців Мастерс, наявність програми у ФПУ, можливість її використання, якщо 
така програма існує.  

Запропановано: Фріауфу Р.І. визначитися з термінами та обсягами фінансування 
програми ліцензування спортсменів руху «Мастерс» України та надати свої 
пропозиції до 1 серпня 2015 року. 

Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято. 



Вирішили: доручити Фріауфу Р.І. подати пропозиції по розробці програми 
ліцензування спортсменів руху «Мастерс» України з визначенням обсягів 
фінансування та термінів її впровадження до 1 серпня 2015 року.   
 
3. Обговорювали: Пропозиції до Єдиного календарного плану Мінмолодьспорту 
2016. 

Слухали: Крота С.О., який наголосив на тому, що за рік потрібно провести 5 
офіційних змагань. Тому пропонується включити до Єдиного календарного плану 
Мінмолодьспорту 2016 наступні змагання: 

 
1. Чемпіонат України з плавання в категорії 
"Мастерс" (басейн 50 м) 

березень 
 

Дніпропетровськ 

2. Чемпіонат України з плавання в категорії 
"Мастерс" (басейн 25 м) 

квітень 
 

Ужгород 

3. Чемпіонат Европи з водних видів спорту 
2016 в категорії Мастерс (LEN European 
Masters Championships 2016) 

25.05.2016- 
29.05.2016  

Лондон 
(Великобританія) 

4. Чемпіонат України з плавання на 
відкритій воді в категорії Мастерс  

серпень 
 

Кузнецовськ 

5. Клубний чемпіонат України з плавання в 
категорії "Мастерс" (бассейн 50 м) 

жовтень 
 

Київ 

 

Виступили: Кухарєв І.А., Єсипенко О.В., Фріауф Р.І., Маслій А.Ф.. 

Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято. 

 Вирішили: надати пропозиції до Єдиного календарного плану Мінмолодьспорту 
2016 згідно вищенаведеного списку. 
 
4. Обговорювали:  пропозицій Руслана Фріауфа:  
 
 4.1. Поставити на голосування питання про призначення відповідального за  
ведення рекордів України і ТОП-10 
 
Слухали: Фріауфа Р.І., який висказав свої заперечення проти кандидатури О. 
Єранцевої в якості відповідальної за ведення ТОП-10 та рекордів України з 
плавання в категорії Мастерс.  

Виступили: Єсипенко О.В., Крот С.О., які повідомили, що рішення з цього питання 
було прийняте на попередніх зборах Комітету,  всі члени Комітету голосували 
одноголосно, тому підстав призначати нового відповідального немає. Крім того, 
для прийняття нового рішення необхідно скасувати попереднє.  

На голосування винесено питання про скасування рішення Комітету про 
призначення відповідальною за ведення ТОП-10 та рекордів України з плавання в 
категорії Мастерс О.Єранцевої.  

Голосували: «ЗА» - Кухарєв І.А., Фріауф Р.І.; 

«ПРОТИ» - Єсипенко О.В., Маслій А.Ф., Крот С.О..  



Рішення не прийнято за більшістю голосів. 

Вирішили: не скасовувати рішення Комітету про призначення відповідальною за 
ведення ТОП-10 та рекордів України з плавання в категорії Мастерс О.Єранцевої.  

4.2. Опублікувати  всі  протоколи  засідань Комітету "Мастерс" на сайті 
ФПУ.  Перед  опублікуванням  на сайті з текстом ознайомити всіх членів 
Комітету. 

Слухали: Крота С.О., який запропонував публіковати тільки рішення, які прийняті 
на зборах.  

На голосування винесено питання про публікацію протоколів зборів членів 
Комітету Мастерс на сайті ФПУ в рубриці «Мастерс». 

Голосували: «ЗА» публікацію протоколів проголосувало три члени Комітету: 
Фріауф Р.І., Кухарєв І.А., Маслій А.Ф.. 

«ПРОТИ»  проголосував 1 член Комітету – Єсипенко О.В., 

«УТРИМАВСЯ» 1 член Комітету – Крот С.О.. 

Рішення не прийнято за більшістю голосів. 

Вирішили: публіковати всі  протоколи  засідань Комітету "Мастерс" на сайті 
ФПУ.  Перед  опублікуванням  на сайті з текстом ознайомити всіх членів 
Комітету Мастерс. 

4.3. Проводити засідання  Комітету  не  рідше  ніж  1  раз  на  місяць, 
використовуючи скайп. 

Голосували: «ЗА» одноголосно.  

Рішення прийнято. 

Вирішили: проводити засідання  Комітету  не  рідше  ніж  1  раз  на  місяць, 
використовуючи скайп. 

5. Обговорювали:  необхідність присутності представника  Комітету Мастерс на 
засіданнях Президії ФПУ, на яких обговорюються питання Мастерс. 

Слухали: Фріауфа Р.І. та Єсипенко О.В., якими було запропоновано звернутись до 
Президії ФПУ з пропозицією запрошувати представника  Комітету Мастерс на 
засідання Президії, на яких обговорюються питання Мастерс. А також 
запрошувати представника Виконкому ФПУ щонайменш на одне на рік засідання 
Комітету Мастерс. 

Виступили: Крот С.О., Кухарєв І.А., Маслій А.Ф..  

Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято. 



Вирішили: звернутися до Президії ФПУ з пропозицією запрошувати представника 
Комітету на засідання Президії, на яких обговорюються питання Мастерс. А також 
запрошувати представника Виконкому ФПУ на щонайменш одне на рік засідання 
Комітету Мастерс. 

6. Обговорювали:  стан справ стосовно Правил змагань з плавання в категорії 
Мастерс та Правил реєстрації рекордів з плавання в категорії Мастерс, які були 
надані Президії ФПУ на затвердження. 

Слухали: Єсипенко О.В., який запропонував звернутися до Президії ФПУ за 
роз’ясненнями стосовно затвердження Президією ФПУ Правил змагань з плавання 
в категорії Мастерс та Правил реєстрації рекордів з плавання в категорії Мастерс. 

Виступили: Фріауф Р.І., Крот С.О.. 

Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято. 

Вирішили: звернутися до Президії ФПУ за роз’ясненнями стосовно затвердження 
Президією ФПУ Правил змагань з плавання в категорії Мастерс та Правил 
реєстрації рекордів з плавання в категорії Мастерс. 

 

Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ Крот Станіслав 
Олександрович оголосив збори закритими.  

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

 

 
 
 
 
 

 

 


