
Станіслав Крот 

Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ. 

Відповідальність: організація та проведення змагань з плавання 
категорії «Мастерс», сприяння розвитку руху «Мастерс» в України, 
підвищення іміджу руху «Мастерс» України на міжнародній арені.  
 

Проект 1. Формування календарного плану всеукраїнських та 

міжнародних змагань з плавання в категорії «Мастерс» на 2015 рік.  

 

Ціль: складання оптимального плану змагань з урахуванням фінансових та 

матеріально-технічних можливостей у 2015 році.  

Виконавці: Крот С.О., Фріауф Р.І., Єсипенко О.В., Кухарев І.А., Маслій А.Ф.. 

Термін реалізації: січень 2015. 

Заходи: розробка плану, обговорення, затвердження. 

Бюджет: 1000 грн. 

Джерела фінансування: 1000 грн. – ФПУ. 

ВИКОНАНО. 

 

Проект 2. Складання ТОП-10 кращих результатів з плавання в категорії 

«Мастерс» за 2014 рік в форматі LEN. 

 

Ціль: виявлення кращих спортсменів «Мастерс» за підсумками змагань 2014 року 

та надання інформації про їх результати для формування європейської ТОП-10 

Виконавці: Кутуєва О.О. 

Термін реалізації: січень 2015. 

Заходи: обробка протоколів змагань за 2014 рік, аналіз, формування таблиці 

ТОП-10. 

Бюджет: Не потребує 

ВИКОНАНО. 

 

Проект 3. Складання ТОП-10 кращих результатів та вищих досягнень з 

плавання в категорії «Мастерс» України за 2014 рік з урахуванням 

результатів міжнародних змагань. 

 

Ціль: виявлення кращих спортсменів та вищих досягнень України в категорії 

«Мастерс» за підсумками українських та міжнародних змагань у 2014 році.  

Виконавці: Кутуєва О.О. 

Термін реалізації: січень – лютий 2015. 

Заходи: обробка протоколів українських та міжнародних змагань за 2014 рік 

розробка та складання підсумкових таблиць кращих результатів українських 

спортсменів «Мастерс». 

Бюджет: Не потребує 

ВИКОНАНО. 

 

Проект 4. Розробка та затвердження Правил реєстрації рекордів 

України з плавання в категорії «Мастерс». 

 



Ціль: розробити правила, згідно яких результати змагань зможуть враховуватися 

рекордами України відповідно до правил FINA та ФПУ. 

Виконавці: Єсипенко О.В., Крот С.О., Кухарєв І.А., Фріауф Р.І., Маслій А.Ф.. 

Термін реалізації: до 1 квітня 2015 р. 

Заходи: розробка проекту правил, обговорення, затвердження, доведення до 

відома спортсменів «Мастерс».  

Бюджет: Не потребує. 

Розроблено, знаходиться на затвердженні.  

 

Проект 5. Розробка та затвердження Правил змагань з плавання в 

категорії «Мастерс». 

 

Ціль: розробка правил змагань з плавання в Україні  в категорії «Мастерс» у 

відповідності до стандартів FINA та LEN та вимог законодавства України. 

Виконавці: Власков А.А., Кокоша А.В., Єсипенко О.В., Крот С.О..  

Термін реалізації: до 1 травня 2015 р. 

Заходи: участь у розробці та обговоренні проекту правил, погодження, доведення 

до відома спортсменів «Мастерс».  

Бюджет: Не потребує 

Розроблено, знаходиться на затвердженні.  

 

Проект 6. Участь у розробці нової редакції Правил змагань з плавання 

на відкритій воді для категорії «Мастерс». 

 

Ціль: забезпечення проведення змагань з плавання в Україні відповідно до вимог  

FINA та законодавства України. 

Виконавці: Власков А.А., Кокоша А.В., Єсипенко О.В., Крот С.О.. 

Термін реалізації: до 1 травня 2015 р. 

Заходи:  

- участь у роботі експертної групи; 

- обговорення, узгодження проекту документу. 

Бюджет: Не потребує 

Розроблено, знаходиться на затвердженні.  

 

Проект 7. Формування реєстру спортсменів категорії «Мастерс» 

України. 

 

Ціль: підготовка даних для ліцензування українських спортсменів згідно 

стандартів FINA. 

Виконавці: Єсипенко О.В., Єранцева О.Ю., Крот С.О.. 

Термін реалізації: протягом всього терміну 

Заходи: доведення до відома спортсменів «Мастерс» про початок збору 

інформації, одержання інформації про спортсменів, систематизація, складання 

реєстру. 

Бюджет: Не потребує 

Розпочато, розроблена програма. 



Проект 8. Ліцензування українських спортсменів категорії «Мастерс» 

згідно стандартів FINA. 

 

Ціль: створення сприятливих умов для реєстрації та участі українських 

спортсменів «Мастерс» в міжнародних змаганнях та чемпіонатах у відповідності 

до вимог FINA. 

Виконавці: Фріауф Р.І., Крот С.О., Єсипенко О.В.. 

Термін реалізації: до 1 листопада 2015 року. 

Заходи: розробка умов та порядку ліцензування. 

Бюджет: Не потребує 

Розроблено проект. 

 

Проект 9. Впровадження клубної системи реєстрації учасників змагань 

категорії «Мастерс» в Україні. 

 

Ціль: перехід від застарілої системи реєстрації учасників змагань категорії 

«Мастерс» України за територіальною ознакою до сучасної клубної системи. 

Виконавці: Єсипенко О.В., Крот С.О., Кухарєв І.А., Фріауф Р.І., Маслій А.Ф.. 

Термін реалізації: протягом року. 

Заходи: розробка системи реєстрації учасників змагань «Мастерс», підготовка 

необхідних засобів та програмного забезпечення, узгодження, впровадження, 

оприлюднення. 

Бюджет: Не потребує 

Погодженно з Міністерством молоді та спорту та розпочато 

впровадження. 

 

Проект 10. Провадження очкової системи підрахунку результатів 

змагань категорії «Мастерс» в Україні. 

 

Ціль: вдосконалення системи підрахунку результатів змагань серед спортсменів 

клубів «Мастерс» в Україні.  

Виконавці: Фріауф Р.І., Єсипенко О.В., Єранцева О.Ю., Крот С.О.. 

Термін реалізації: протягом 2015 року. 

Заходи: розробка системи підрахунку результатів учасників змагань «Мастерс», 

підготовка необхідних засобів та програмного забезпечення, узгодження, 

впровадження, оприлюднення. 

Бюджет: Не потребує 

Розпочато застосування на офіційних змаганнях з плавання в категорії 

Мастерс. 

 

Проект 11. Проведення всеукраїнських змагань «Мастерс». 

 

Ціль: популяризація плавання, відродження спортивних традицій, залучення до 
руху «Мастерс» колишніх спортсменів-плавців, виявлення кращих спортсменів в 
усіх вікових категоріях. 
Виконавці: Єсипенко О.В., Крот С.О., Кухарєв І.А., Фріауф Р.І., Маслій А.Ф.. 
Термін реалізації: протягом 2015 року. 



Заходи:  
- 15-17 травня VI Всеукраїнські Ігри Ветеранів; - проведено. 

- 02-05 липня Чемпіонат України по короткій воді Ужгород;  

(Перенесено на 05-06 листопада 2015 року до Білої Церкви) - проведено. 

- 25-27 вересня Чемпіонат України по довгій воді Львів 50 

(перенесено на 18-19 вересня 2015 року) - проведено. 

До кожних змагань: 

- Розробка Положення, Регламенту, кошторису; 

- Інформування спортсменів українських клубів «Мастерс»; 

- Організація та проведення заходів.    

Бюджет: 182 000 грн. Фактично на всі змагання отримано 109988 грн. та 

призи від компанії HEAD. 

Джерела фінансування: 

- 102 000 грн. - ФПУ; фактично – 14378 грн. та призи від компанії 

HEAD. 

- 80 000 грн. - Мінмолодьспорту. Фактично – 95610 грн. 

 

Проект 12. Проведення всеукраїнських змагань «Мастерс» на відкритій 

воді. 

 

Ціль: популяризація плавання, відродження спортивних традицій, залучення до 
руху «Мастерс» колишніх спортсменів-плавців, виявлення кращих спортсменів в 
усіх вікових категоріях на відкритій воді.  
Виконавці: Єсипенко О.В., Крот С.О., Кухарєв І.А., Фріауф Р.І., Маслій А.Ф.. 

Термін реалізації: протягом 2015 року. 

Заходи:  

- 02-05 липня Чемпіонат України на відкритій воді Ужгород; 

-  25-26 серпня Всеукраїнські Ігри на відкритій воді Бердянськ. 

До кожних змагань: 

- Розробка Положення, Регламенту, кошторису; 

- Інформування спортсменів українських клубів «Мастерс»; 

- Організація та проведення заходів.    

Об’єднано та перенесно на 04-06 вересня 2015 року до м. Бердянськ 

– проведено. 

 

Бюджет: 20 000 грн. Фактично – за рахунок ФПУ. 

Джерела фінансування: 20 000 грн. – ФПУ. 

 

Проект 13. Сприяння участі українських спортсменів «Мастерс» в 

масштабніших міжнародних змаганнях 2015 року. 

 

Ціль: сприяти організації участі  спортсменів «Мастерс» в масштабніших 
міжнародних змаганнях 2015 року, підвищення іміджу України та українських 
спортсменів на міжнародній спортивній арені.  
Виконавці: Крот С.О., Кухарєв І.А., Фріауф Р.І., Єсипенко О.В.. 

Термін реалізації: протягом 2015 року. 



Заходи:  

- 05-07 червня Кубок Дуная серед клубів "Мастерс" Східної та Центральної 

Європи та IV Відкритий Чемпіонат Угорщини Будапешт (Угорщина).  

 

Бюджет: 1 200 000 грн. 

Джерела фінансування: 

- 25 000 – грн. – потенційні спонсори; 

- 1 175 000 грн. - спортсмени «Мастерс». 

В Кубоку Дуная серед клубів "Мастерс" Східної та Центральної 

Європи прийняли участь 86 спортсемнів, з 6 українських клубів. Два 

українські клуби виграли перше й друге місця.  

В Європейських Іграх Мастерс 2015, які проходили 1-11 жовтня 2015 р в м. 

Ніцца, прийняли участь 40 українських плавців. Загальна кількість медалей, 

які здобули представники України 151 (74 - золотих, 50 - срібних, 27 – 

бронзових) в усіх видах спорту , з них плавці здобули 83 (38 - золотих, 26 - 

срібних, 19 – бронзових), що стало вагомим внеском в 5 загальнокомандне 

місце України.  

 

Проект 14. Сприяння проведенню зональних змагань України з 

плавання в категорії «Мастерс» у 2015 році. 

 

Ціль: сприяти організації участі  спортсменів «Мастерс» в зональних українських 
змаганнях 2015 року та популяризації плавання «Мастерс» в Україні.  
Виконавці: Крот С.О., Кухарєв І.А., Фріауф Р.І.. 

Термін реалізації: протягом 2015 року. 

Заходи: згідно затвердженого календарного плану на 2015 рік. 

Бюджет: Не потребує.  

Виконано.  

 

Проект 15. Складання ТОП-10 кращих результатів з плавання в 

категорії «Мастерс» за 2015 рік в форматі LEN. 

 

Ціль: виявлення кращих спортсменів «Мастерс» за підсумками змагань 2014 року 

та надання інформації про їх результати для формування європейської ТОП-10. 

Виконавці: Єранцева О.Ю. 

Термін реалізації: грудень 2015-січень 2016. 

Заходи: обробка та аналіз протоколів змагань за 2015 рік, складання підсумкових 

таблиць . 

Бюджет: Не потребує 

В процесі виконання, згідно встановлених термінів. 

 

Проект 16. Складання ТОП-10 кращих результатів та рекордів України з 

плавання в категорії «Мастерс» за 2015 рік з урахуванням результатів 

міжнародних змагань. 

 



Ціль: виявлення кращих спортсменів та вищих досягнень України в категорії 

«Мастерс» за підсумками українських та міжнародних змагань у 2015 році.  

Виконавці: Єранцева О.Ю. 

Термін реалізації: грудень 2015-січень 2016. 

Заходи: обробка протоколів українських та міжнародних змагань за 2015 рік 

розробка та складання підсумкових таблиць кращих результатів українських 

спортсменів «Мастерс». 

Бюджет: Не потребує 

В процесі виконання, згідно встановлених термінів. 

 

Проект 17. Підведення підсумків роботи Комітету ветеранського руху 

«Мастерс» за 2015 рік. 

 

Ціль: підсумувати роботу Комітету з 2015 рік, виявити успіхи та недоліки, 

обговорити заходи щодо підвищення ефективності роботи у 2016 році. 

Виконавці: Єсипенко О.В., Крот С.О., Кухарєв І.А., Фріауф Р.І., Маслій А.Ф.. 

Термін реалізації: грудень 2015. 

Заходи: проведення зборів Комітету, обговорення результатів роботи.  

Бюджет: 1000 грн. 

Джерела фінансування: 1000 грн. – ФПУ. 

Виконано. 

 

 


