КОМІТЕТ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС»

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ»
ПРОТОКОЛ № 1
ЗБРІВ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС»
ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ»
м. Київ

«17» січня 2015 р.

Дата проведення зборів: «17» січня 2015 р.
Місце проведення зборів: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53-А, оф.201
ПРИСУТНІ: 5 (П'ять) членів 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 Крота С.О., Кухарєва І.А., Єсипенко
О.В..
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання секретаря зборів та секретаря Комітету ветеранського руху «Мастерс»
ФПУ.
2. Обговорення та прийняття календаря «Мастерс» на 2015 рік.
3. Розгляд питання щодо усунення Єранцевої О.Ю. та Єсипенко О.В. від
суддівської роботи на турнірах «Мастерс» в Україні протягом 2015 року (згідно
листа № 03 від 21.02.2014 року Української асоціації плавальних клубів
«Мастерс»).
4. Підведення підсумків руху «Мастерс» в Україні в 2014 році:
А) Відповідь на лист Міністерства молоді та спорту України № 55/6.4 від
06.01.2015 р. до Федерації плавання України.
Б) Підсумки Чемпіонату України по короткій воді в категорії «Мастерс» в м.
Кременчук 21-23 листопада 2014 року. Виконання календаря Всеукраїнських
офіційних змагань з плавання «Мастерс» у 2014 році;
В) Виконання календаря Всеукраїнських офіційних змагань з плавання «Мастерс»
у 2014 році.

5. Формування ТОП-10 результатів з плавання в категорії «Мастерс» в Україні за
2014 рік.
6. Правила змагань з плавання в категорії «Мастерс» та їх реєстрація в Україні.
7. Рекорди України з плавання в категорії «Мастерс» - положення та його
реєстрація.
8. Цілі та задачі Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ на 2015 рік та в
цілому (пропозиції, побажання членів Комітету).
Голосували: одноголосно «ЗА».
Вирішили: прийняти запропонований порядок денний.
1. Обговорювали: введення до складу Комітету посади секретаря у зв’язку з
необхідністю ведення діловодства та електронного листування.
Слухали: Крота С.О..
Виступили: Маслій А.Ф., Єсипенко О.В..
Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийняте.
Вирішили: звернутись до юридичного відділу ФПУ з проханням щодо
розтлумачення пункту 4.4 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ
«МАСТЕРС» ФЕДЕРАЦІЇ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ (останній абзац) та ввести посаду
секретаря Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ. Призначити на цю посаду
Кутуєву О.О., якщо це не суперечить Положенню про Комітет ВРМ ФПУ.
2. Обговювали: календар змагань з плавання «Мастерс» на 2015 рік.
Слухали: Кухарєва І.А., який запропонував прийняти проект календаря змагань з
плавання «Мастерс» на 2015 рік, складений Всеукраїнською асоціацією
плавальних клубів «Мастерс». Надійшли пропозиції від Крота С.О., Маслія А.Ф.,
Фріауфа Р.І..
Виступили: Крот С.О., який запропонував взяти проект календаря змагань з
плавання «Мастерс» на 2015 рік, складений Всеукраїнською асоціацією
плавальних клубів «Мастерс», за основу та внести до нього деякі зміни. А саме,
включити до календаря змагань з плавання «Мастерс» Всеукраїнські ігри
«Мастерс» на відкритій воді у Бердянську 25-26 серпня 2015 року (дистанції 1,5 км;
3 км), відповідальним призначити Маслія А.Ф..
Маслій А.Ф. запропонував провести відкритий Турнір з плавання на відкритій воді
"Марафон Чеха" в липні 2015 року.
Кухарєв І.А. запропонував включити до календаря змагань з плавання «Мастерс»
на 2015 рік «Марафон через Дніпро» в м. Черкаси у липні 2015 року,
відповідальним призначити Олексія Сюткіна.

Фріауф Р.І. запропонував в 2015 році залишити в статусі Чемпіонату та Кубку
України тільки змагання у Львові та м. Ужгород.
Єсипенко О.В. звернув увагу на наявність в календарі Міністерства молоді та
спорту на 2015 рік невідомих змагань з плавання в категорії «Мастерс», які
з’явились ще до затвердження календаря змагань з плавання в категорії
«Мастерс» на 2015 рік в ФПУ.
Запропановано включити вищезазначені змагання до проекту календаря змагань з
плавання «Мастерс» на 2015 рік, та прийняти остаточну його редакцію.
Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийняте.
Вирішили: прийняти остаточну редакцію проекту календаря змагань з плавання
«Мастерс» на 2015 рік та направити її на затвердження до Президії ФПУ.
(Остаточна редакція проекту календаря змагань з плавання «Мастерс» на 2015 рік
у додатку).
3. Розглянули питання щодо усунення Єранцевої О.Ю. та Єсипенко О.В. від
суддівської роботи на турнірах «Мастерс» в Україні протягом 2015 року
(згідно листа № 03 від 21.02.2014 року Всеукраїнської асоціації плавальних
клубів «Мастерс»).
Слухали: Кухарєва І.А., який запропонував звернутися до Федерації плавання
України з проханням розглянути лист и прийняти рішення стосовно цього питання.
Виступили: Єсипенко О.В., Крот С.О., Фріауф Р.І.. На підставі ствердження
Єсипенко О.В. про існування відповіді Федерації плавання України з
вищевикладеного питання, запропоновано звернутися до Федерації плавання
України з проханням надати цей документ Комітету ветеранського руху
«Мастерс».
Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийняте.
Вирішили: звернутися до Федерації плавання України з проханням надати
документ, який є відповіддю на лист № 03 від 21.02.2014 року Всеукраїнської
асоціації плавальних клубів «Мастерс»).
4. Обговорювали підсумки змагань в категорії «Мастерс» в Україні в 2014
році, а саме:
А) Розглянули питання щодо відповіді на лист № 55/6.4 від 06.01.2014 року
від Міністерства молоді та спорту України.
Слухали: Єсипенко О.В., який вважає, що результати Кубку України з плавання
«Мастерс» підраховані не вірно, тому необхідно провести перерахунок результатів
Кубку України з плавання «Мастерс», який проходив в м. Київ 18-19 жовтня 2014
року. Запропоновано перевірити підсумкові протоколи змагань, надати результати
перевірки Головному судді змагань для підписання, після цього оприлюднити їх як
вірні.

Виступили: Крот С.О., який повідомив, що складна ситуація пов’язана зі
застосуванням старої системи реєстрації учасників за територіальною ознакою,
тому прийняте відповідне рішення Головної суддівської колегії , витяг з якого
надійшов від Головного судді змагань В.І. Агеєва.
Запропоновано: відповісти на лист № 55/6.4 від 06.01.2014 року від Міністерства
молоді та спорту України витягом з Рішення Головної суддівської колегії щодо
результатів засідання мандатної комісії змагань.
На голосування винесено пропозицію Крота С.О..
Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийняте.
Вирішили: вважати витяг з Рішення Головної суддівської колегії щодо
результатів засідання мандатної комісії змагань відповіддю на лист № 55/6.4 від
06.01.2014 року від Міністерства молоді та спорту України.
Б) Розглянули питання щодо підсумків Чемпіонату України по короткій воді в
категорії «Мастерс» в м. Кременчук 21-23 листопада 2014 року.
Слухали: Єсипенко О.В., який вважає за потрібне провести перерахунок
результатів Чемпіонату України по короткій воді в категорії «Мастерс» в м.
Кременчук 21-23 листопада 2014 року, тому що недоліки суттєво вплинули на
результати змагань. З цього приводу запропоновано перевірити підсумкові
протоколи змагань, та в залежності від результату або виправити підсумкові
протоколи, або анулювати результати Чемпіонату України по короткій воді в
категорії «Мастерс» в м. Кременчук 21-23 листопада 2014 року.
Виступили: Крот С.О., який наголосив на тому, що, як і на Кубку України з
плавання в Києві, складнощі з підрахунком результатів змагань є також наслідком
застосування старої системи реєстрації учасників за територіальною ознакою.
Запропонував доручити Всеукраїнській асоціації плавальних клубів «Мастерс»
провести роботу по перерахунку підсумків Чемпіонату України по короткій воді в
категорії «Мастерс» в м. Кременчук 21-23 листопада 2014 року, а також звернув
увагу на те, що складна ситуація у підрахунку результатів змагань за старою
схемою є систематичною, тому необхідно переходити до застосування сучасної
клубної системи реєстрації згідно з практикою FINA, LEN.
Маслій А.Ф. запропонував вважати результати Чемпіонату України по короткій
воді в категорії «Мастерс» в м. Кременчук 21-23 листопада 2014 року дійсними, в
зв’язку з тим, що ніхто з призерів та переможців змагань не виказав своїх
претензій щодо результатів вищеозначеного Чемпіонату. Також він погодився з
тим, що існуюча система реєстрації і підрахунку результатів є недосконалою та
потребує реформування.
На голосування винесено пропозицію Маслія А.Ф..
Голосували: Маслій А.Ф. – «ЗА»;
Кухарєв І.А – «ЗА»;
Крот С.О. – «ЗА»;
Фріауф Р.І. – «ЗА».
Єсипенко О.В. – «ПРОТИ».

Рішення прийняте за більшістю голосів.
Вирішили: вважати результати Чемпіонату України по короткій воді в категорії
«Мастерс», який проходив в м. Кременчук 21-23 листопада 2014 року, дійсними.
В) Виконання календаря Всеукраїнських змагань з плавання «Мастерс» у
2014 році.
Слухали: Кухарєва І.А., який запропонував вважати календар Всеукраїнських
офіційних змагань з плавання «Мастерс» у 2014 році виконаним.
Виступили: Єсипенко О.В., Крот С.О., Фріауф Р.І..
Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийняте.
Вирішили: вважати календар Всеукраїнських офіційних змагань з плавання
«Мастерс» у 2014 році виконаним
5. Обговорили систему формування ТОП-10 результатів з плавання в
категорії «Мастерс» в Україні за 2014 рік.
Слухали: Єсипенко О.В., який підкреслив, що правила LEN вимагають складання
ТОП-10 результатів з плавання, враховуючи результати змагань, які проводились
на території України, та з урахуванням результатів всіх іноземних плавців.
Виступили: Фріауф Р.І., який повідомив про необхідність складання ТОП-10
України з урахуванням всіх змагань категорії «Мастерс», які проходили в Україні та
за її межами, як це було раніше. Він запропонував в 2015 році ТОП-10 результатів
України з плавання складати в двох варіантах.
Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийняте..
Вирішили: В 2015 році привести ТОП-10 України в категорії «Мастерс» у
відповідність з рекомендаціями LEN, та формувати ТОП-10 України з плавання в
категорії «Мастерс» з урахуванням результатів всіх українських та міжнародних
змагань окремо.
6. Розглянули питання щодо правил змагань з плавання в категорії
«Мастерс» та їх реєстрації в Україні.
Слухали: Єсипенко О.В., який повідомив, що робоча група розробила проект
правил проведення змагань з плавання в категорії «Мастерс» в Україні з
урахуванням недоліків, існуючих до цього часу.
Виступили: Крот С.О., який запропонував ознайомитись з проектом правил
проведення змагань з плавання в категорії «Мастерс» в Україні, розробленим
робочою групою, в електронному вигляді, обсудити, затвердити остаточний
варіант шляхом електронного голосування.
Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийняте..

Вирішили: доручити Єсипенко О.В. довести до всіх членів Комітету ветеранського
руху «Мастерс» проект правил проведення змагань з плавання в категорії
«Мастерс» в Україні, членам Комітету ознайомитись з проектом в електронному
вигляді, обсудити, затвердити остаточний варіант шляхом електронного
голосування та впровадити застосування затверджених правил у 2015 році.
7. Обговорили питання реєстрації рекордів України з плавання в категорії
«Мастерс».
Слухали: Єсипенко О.В., який запропонував привести систему реєстрації рекордів
України з плавання в категорії «Мастерс» у відповідність з правилами LEN та FINA
та окремо фіксувати вищі досягнення України з плавання в категорії «Мастерс».
Виступили: Фріауф Р.І., Маслій А.Ф..
Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийняте..
Вирішили: протягом 2015 року привести систему реєстрації рекордів України з
плавання в категорії «Мастерс» у відповідність з правилами LEN та FINA та
окремо фіксувати вищі досягнення України з плавання в категорії «Мастерс».
Довести цю інформацію до відома спортсменів «Мастерс».
8. Обговорили цілі та задачі Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ на
2015 рік та в цілому (пропозиції, побажання членів Комітету).
Слухали: Крота С.О., який наголосив на необхідності переходу від реєстрації
учасників та підрахунку результатів змагань з плавання в категорії «Мастерс» за
теріториальною ознакою до клубної системи та запропонував обміркувати
можливість впровадження очкової системи при підрахунку результатів змагань.
Запропоновано всім членам Комітету визначити напрямок свої роботи в Комітеті
ветеранського руху «Мастерс», обміркувати та внести свої пропозиції щодо
покращення системи виявлення найсильніших спортсменів України, умов
проведення змагань, можливостей залучення коштів партнерів та меценатів для
організації участі кращих спортсменів «Мастерс» в міжнародних змаганнях та
чемпіонатах.
Виступили: Фріауф Р.І., Маслій А.Ф., Єсипенко О.В., Кухарєв І.А..
Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийняте..
Вирішили: розробити пропозиції та звернутися до Президії ФПУ з проханням
консолідувати зусилля в напрямку переходу від реєстрації та підрахунку
результатів змагань з плавання в категорії «Мастерс» за теріториальною ознакою
до клубної системи. Підготувати проект застосування очкової системи при
підрахунку результатів змагань з плавання в категорії «Мастерс». Членам Комітету
обміркувати та внести свої пропозиції щодо покращення системи виявлення
найсильніших спортсменів, умов проведення змагань, виявлення можливостей
залучення коштів партнерів та меценатів для організації участі спортсменів
«Мастерс» в міжнародних змаганнях. Прийняті рішення довести до відома
Президії ГО «ФПУ» та спортсменів «Мастерс».

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

С.О.Крот

