
КОМІТЕТ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

ПРОТОКОЛ № 5 
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

м.  Київ                                                                             «20» листопада 2015 р. 
 
 
 
Дата проведення зборів: «20» листопада 2015 р.  
 
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.. 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Про відповідність найкращих результатів, показаних на змаганнях Відкритий 
Кубок м. Києва з плавання в категорії Мастерс, вимогам реєстрації рекордів 
України та Європи.  
2. Приведення у відповідний стан установчих документів спортивних клубів 
Мастерс з метою підтвердження їх юридичного існування для реєстру FINA та 
LEN. 
3. Можливість виступу українських спортсменів Мастерс, які не є членами ФПУ, на 
міжнародних змаганнях Мастерс, що проходять під егідою FINA та LEN. 
4. Критерії та порядок складання й прийняття календарного плану на 2016 рік та 
наступні роки. 

Голосували: одноголосно «ЗА».  

Вирішили: прийняти запропонований порядок денний. 

1. Обговорювали: відповідність найкращих результатів, показаних на змаганнях 
Відкритий Кубок м. Києва 2015 з плавання в категорії Мастерс, вимогам реєстрації 
рекордів України та Європи. 

Слухали: С.Крота, який проінформував членів Комітету про ситуацію, що 
склалася з запитом президента клуба «Гаврилич Мастерс» пана Золотька В.Є., 
відповідь Комітету на цей лист та скаргою Золотька В.Є. на адресу керівництва 
ФПУ щодо бюрократичного підходу Комітету Мастерс до питання реєстрації 
рекордів України та Європи з плавання в категорії Мастерс. Також С. Крот, 
спираючись на коментарії учасників змагань, Відкритий Кубок Києва в категорії 



Мастерс 2015, які розміщені на сайті ВАПКМ та свідчать про неробочий стан 
системи електронного хронометражу, помилок суддів-хронометристів і т.д., 
запропонував тим членам Комітету, які брали участь в цих змаганнях, дати оцінку 
рівню змагань, чи відповідають вони рівню для реєстрації рекордів України та 
Європи з плавання в категорії Мастерс.  

Виступили:  О.Єсипенко, який продемонстрував відеозапис, в якому можна 
побачити порушення в роботі суддівської бригади: відсутність судді на дистанції на 
деяких запливах, присутність тільки одного судді на повороті на всі доріжки на 
деяких запливах, порушення вимог щодо плавальних костюмів з боку деяких 
плавців, а також явні проблеми з сигналом старту.  
 
Р.  Фріауф  погодився,  що система електронного хронометражу не завжди 
працювала,  відео  показало,  що  бракувало  суддів  на поворотах і на 
дистанції,   тому  до  оцінки  можливості  реєстрації  рекордів  треба 
ставитись виважено. Враховуючи все це, рекорди складно реєструвати. 

І. Кухарєв висловив сумніви щодо можливого ставлення спортсменів до рішення 
не фіксувати рекорди України під час змагань Кубок Києва у зв’язку з тим, що 
більшість з них знають свої результати та очікують підтвердження встановлених 
ними рекордів. Але погодився з тим, що факти, на які виклав в своєму аналізі 
О.Єсипенко мали місце.  

А. Маслій (суддя Національної категорії з плавання) наголосив, що виходячи з 
вищезазначеного, рівень змагань Відкритий Кубок Києва в категорії Мастерс 2015 
не відповідає рівню змагань, результати яких можуть претендувати на реєстрацію 
рекордів України та Європи з плавання в категорії Мастерс.  
Дякуючи пану Золотько, є можливість переглянути відео з запливами змагань. 

Переглянувши деякі з них (особливо де були високі результати), висновок такий:  

при непрацюючій системі електронного хронометражу робота суддів–

хронометристів бажає бути більш кваліфікованою. Старший суддя–хронометрист 

під час запливу, на доріжку, де можливий рекорд, зобов’язаний був призначити три 

судді–хронометриста та разом з ними четвертим зафіксувати цей результат. 

Також не було три судді на повороті на доріжці, де можливий рекорд. Це вже 

недолік старшого судді на повороті або рефері. 

При таких порушеннях Правил змагань взагалі всі результати можливо поставити 

під сумнів. А рекорди, як відомо, фіксуються на запланованих змаганнях рівня 

Чемпіонат або Кубок України при обслуговуванні кваліфікованою суддівською 

колегією. 

Запропоновано зробити висновок: В даному випадку ці вимоги Правил не 

дотримані – рекорди не можуть бути зараховані. При всій повазі до шановних 

Мастерс України. 

В нас є хороший приклад – Ялта 2011 року. Згадайте, як було там. Там було все 

вірно, про що було сказано іноземними членами Оргкомітету. 

Запропоновано: спираючись на проект Правил реєстрації рекордів України з 
плавання в категорії Мастерс, який затверджено Президією ФПУ та передано для 



реєстрації до Міністерства молоді та спорту, вважати відповідь Комітету Мастерс 
керівництву клубу «Гаврилич Мастерс» обґрунтованою.  
 
Голосували: «ЗА» - О.Єсипенко, С.Крот, А.Маслій, Р. Фріауф. 
«УТРИМАВСЯ» - І.Кухарєв 

Вирішили: вважати відповідь  Комітету Мастерс керівництву клубу «Гаврилич 
Мастерс» обґрунтованою.  
 

2. Обговорювали:  приведення у відповідний стан установчих документів 
спортивних клубів Мастерс з метою підтвердження їх юридичного існування для 
реєстру FINA та LEN. 

Слухали: С. Крота, який повідомив наступне: у зв’язку з тим, що для участі в 
міжнародних змаганнях, FINA вимагає складання списку клубів Мастерс України, а 
ми не маємо інформації про деякі клуби, необхідно розробити план дій, 
спрямованих на збір інформації про плавальні клуби Мастерс України.  

Виступили: О.Єсипенко, І.Кухарєв, Р.Фріауф, А.Маслій, кожен погодився з 
необхідністю одержання від клубів Мастерс документів, підтверджуючих їх 
юридичну реєстрацію, в іншому випадку ми не можемо підтверджувати їх 
існування для участі в змаганнях та чемпіонатах FINA та LEN.  

Запропоновано: звернутись до керівників клубів Мастерс для одержання 
відповідних документів про їх юридичну реєстрацію, а незареєстрованим клубам 
запропонувати оформити всі свої документи належним чином та подати їх 
Комітету у встановлений термін, разом зі списками членів клубів.  

Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято. 

Вирішили: звернутись до всіх керівників плавальних клубів Мастерс України, які 
мають юридичну реєстрацію, з проханням надати Комітету Мастерс копії витягів з 
Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців до 28.12.2015 
року з метою складання реєстру українських плавальних клубів Мастерс для 
подання в FINA та LEN. А також надати списки членів клубів в ті ж самі терміни. 

Керівникам клубів, які не мають юридичної реєстрації, запропонувати протягом 
грудня зареєструвати свої клуби належним чином та надати вищезазначені 
документи для їх включення до списку українських клубів Мастерс для подання в 
FINA та LEN. 
 
3. Обговорювали: Можливість виступу українських спортсменів-плавців Мастерс, 
які не є членами ФПУ, на міжнародних змаганнях, що проходять під егідою FINA та 
LEN. 

Слухали: О.Єсипенко, який повідомив, що згідно Закону України «Про громадські 
об'єднання» ніхто не може змушувати плавців Мастерс вступати до Федерації 
плавання України, однак міжнародні організації FINA та LEN вимагають від 
учасників підтвердження їх приналежності до національної спортивної федерації. 
Тому  для тих плавців, які не мають бажання вступати до ФПУ або до будь-якого 
українського плавального клубу Мастерс, підставою для отримання підтвердження 



від ФПУ може бути участь в офіційних українських змаганнях протягом року, що 
відображено відповідним результатом в підсумковому протоколі.  
 

Виступили: А. Маслій, Р.Фріауф, І.Кухарєв, С.Крот, які погодились з тим, що це 
може бути прийнятним виходом з ситуації для деяких спортсменів.  
 
Запропоновано: поставити на голосування пропозицію О. Єсипенка.  

Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято. 

Вирішили: Приймати участь в усіх міжнародних змаганнях, у тому числі, що 
проходять під егідою FINA, LEN та чемпіонатах FINA, LEN, мають право всі 
спортсмени Мастерс України, які є членами ФПУ та (або) належать до спортивного 
клубу Мастерс України, наданого до реєстрів FINA та LEN. 

Спортсмени, які не належать до клубів Мастерс, внесених до реєстрів FINA та 
LEN, не можуть приймати участь в чемпіонатах FINA (Чемпіонатах світу) та 
чемпіонатах LEN (Чемпіонатах Європи). 

Спортсменів, які не є членами ФПУ, та не мають відношення до клубів Мастерс 
України, вважати членами руху Мастерс у разі, якщо вони приймають участь хоча 
б один раз на рік в українських офіційних змаганнях з плавання в категорії 
Мастерс.  
 
4. Обговорювали: критерії та порядок складання й прийняття календарного плану 
на 2016 рік та наступні роки. 
 
Слухали: С. Крота, який підкреслив інформацію, яка поступила від 
Мінмолодьспорту України, про жорсткі терміни проведення офіційних змагань 
Мастерс протягом 2016 року, тому всі офіційні змагання мають бути максимально 
сплановані вже зараз та призначені відповідальні особи за їх проведення.  

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

Запропоновано:  звернутись до керівників плавальних клубів Мастерс з 
проханням надати пропозиції щодо місць та термінів проведення офіційних 
змагань з плавання Мастерс у 2016 році. А також запропонувати надати 
інформацію про зональні змагання, які мають бути включені в календар зональних 
змагань Мастерс на 2016 рік. 

Голосували: «ЗА» одноголосно. 

Вирішили: Звернутись до всіх керівників клубів та активістів Мастерс, які бажають 
взяти на себе відповідальність за організацію та проведення всеукраїнських 
змагань (чемпіонату України по довгій воді, чемпіонату України по короткій воді, 
чемпіонату України на відкритій воді) у 2016 році на території свого регіону. 
Подати Комітету Мастерс свої заявки та приблизний кошторис змагань до 
7.12.2015 року та остаточно визначитись с місцем та термінами їх проведення 
після надання офіційного календаря змагань з плавання України керівництвом 
ФПУ а також узгодити свої наміри з територіальними осередками ФПУ своїх 
регіонів.  



Вважати всеукраїнські змагання з плавання в категорії Мастерс пріоритетними та 
звернутись до керівників клубів Мастерс з пропозицією  надати інформацію щодо 
запланованих ними зональних змагань до 28.12.2015 року для складання 
календаря змагань Мастерс ФПУ на 2016 рік.  

Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ Крот Станіслав 
Олександрович оголосив засідання закритим.  

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

 


