
КОМІТЕТ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

м.  Київ        «05» квітня 2018 р. 
 
 
 
Дата проведення зборів: «05» квітня 2018 р.  
 
ПРИСУТНІ: 6 (Сім) членів Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ: 
Крот С.О.; 
Єранцева О.Ю.; 
Мартинюк Ю.М.; 
Хіменко І.І.; 
Яковенко М.В.; 
Йотка О.К.. 
Відсутній 1 (Один) член Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ: 
Беспалов В.І.. 
 
Засідання відкрив Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ Крот С.О. 
та запропонував порядок денний.  
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Про підготовку до ЧУ Мастерс в м. Харків 04-06.05.2018. 
2. Про підготовку до ЧУ Мастерс на відкритій воді в м. Одеса 23-24.06.2018. 
3. Про членство спортсменів Мастерс в ФПУ. 
4. Про підготовку до чемпіонату Європи в Словенії 02-09.09.2018. 
5. Різне. 

 
Голосували: одноголосно «ЗА».  

Вирішили: прийняти запропонований порядок денний. 
 
1. Обговорювали: Про підготовку до ЧУ Мастерс в м. Харків 04-06.05.2018. 

Слухали: О.Єранцеву, яка повідомила, що підготовка до чемпіонату України з 
плавання в категорії Мастерс в Харкові 4-6 травня 2018 року йде за планом. 
Реєстрація учасників відкрита.  

Вирішили: Інформацію прийняти до відома.  
 
2. Обговорювали: Про підготовку до ЧУ Мастерс на відкритій воді в м. Одеса 23-
24.06.2018. 



Слухали: С.Крота, який запропонував призначити Хименка І.І. відповідальним за 
проведення чемпіонату України з плавання на відкритій воді в м. Одеса 23-
24.06.2018 р.  

Виступили:  О.Єранцева, О.Йотка, Ю.Мартинюк. 

Запропоновано: призначити Хименка І.І. відповідальним за проведення 
чемпіонату України з плавання на відкритій воді в м. Одеса 23-24.06.2018 р.  

Голосували: «ЗА» - одноголосно. 

Вирішили: призначити Хименка І.І. відповідальним за проведення чемпіонату 
України з плавання на відкритій воді в м. Одеса 23-24.06.2018 р.  
 
3. Обговорювали: Про членство спортсменів Мастерс в ФПУ. 

Слухали: С.Крота, який звернув увагу членів Комітету на необхідність доведення 
інформації про вступ до ФПУ до всіх бажаючих спортсменів Мастерс та наголосив 
на можливості викривлення цієї інформації деякими керівниками клубів, що 
завадить деяким спортсменам вступити до ФПУ. 

Вирішили: інформацію прийняти до відома. 
 
4. Обговорювали: Про підготовку до чемпіонату Європи в Словенії 02-09.09.2018. 
 
Слухали: С.Крота, який повідомив, що можливість участі в чемпіонаті Європи LEN 
в Словенії будуть мати тільки представники клубів, облікованих ФПУ, які є 
членами Федерції плавання України. А також довів до членів Комітету інформацію 
про можливе фінансування участі кращих спортсменів Мастерс в чемпіонаті 
Європи LEN за бюджетні кошти та запропонував процедуру визначення усіх 
спортсменів, які будуть включені до наказу Мінмолодьспорту для одержання 
коштів.  

Вирішили: інформацію прийняти до відома та обговорити це питання на 
наступному засіданні Комітету з можливою участю керівників клубів, до яких 
відносяться ці спортсмени. 

Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ С. Крот подякував всім за 
співпрацю та оголосив засідання закритим.  

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


