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ПРОТОКОЛ № 10 
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

м.  Київ                                                                             «21» червня 2016 р. 
 
 
 
Дата проведення зборів: «21» червня 2016 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. 
та запропонував порядок денний.  
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Підсумок чемпіонату Європи Мастерс в м. Лондон.  
2. Підготовка до чемпіонатів України Мастерс (басейн 25м) в м. Чернігів та на 
відкритій воді в м. Одеса 2016. 
3. Рекорди України з плавання в категорії Мастерс та Правила змагань з плавання 
в категорії Мастерс. 
4. Різне. 

Голосували: одноголосно «ЗА».  

Вирішили: прийняти запропонований порядок денний. 

1. Обговорювали: Підсумок чемпіонату Європи Мастерс в м. Лондон (25-29 
травня 2016 року). 

Слухали: керівника делегації українських спортсменів Мастерс на чемпіонаті 
Європи С.Крота, який доповів статистику змагань, довів про прецедентний випадок 
ненадання віз багатьом спортсменам, окремо звернув увагу на те, що за участю 
Ірини Большакової та Юлії Добровольської українська команда мала би 
сподівання на ще три золотих медалі в особистому заліку та три золота в 
естафетному плаванні. Також нагадав, що кожен з призерів має право на частку 
призових коштів, отриманих від Міністерства молоді та спорту (1956 євро), але 
згідно рішенню Президії ФПУ та Комітету Мастерс, необхідно або дочекатись 
результатів чемпіонату Європи на відкритій воді в Рієці, або виділити якусь суму з 



цих коштів та найближчим часом нагородити призерів чемпіонату Європи в 
Лондоні.  

Виступили:  Р.Фріауф, А.Маслій, О.Єсипенко, С.Крот, які внесли свої пропозиції. 
Зупинились на пропозиції Р.Фріауфа.  

Запропоновано: з коштів, передбачених Мінмолодьспортом, видати всім 
призерам та переможцям чемпіонату Європи в Лондоні по 50 євро за кожну 
медаль. Решту коштів залишити до завершення чемпіонату Європи на відкритій 
воді в м.Рієка.  
 
Голосували: «ЗА» одноголосно.  
 
Рішення прийнято.  

Вирішили: з коштів, передбачених Мінмолодьспортом, видати всім призерам та 
переможцям чемпіонату Європи в Лондоні по 50 євро за кожну медаль. Решту 
коштів залишити до завершення чемпіонату Європи на відкритій воді в м.Рієка. 
Інформацію донести до всіх керівників клубів та номінантів.  

2. Обговорювали:  підготовка до чемпіонату України з плавання Мастерс (басейн 
25м) 23-25 серпня 2016 в м. Чернігів. 

Слухали: С. Крота, який запропонував кандидатуру А.Маслія як головного судді 
змагань.   

Виступили: О.Єсипенко, А.Маслій.  

Запропоновано: А.Маслію бути головним суддею чемпіонату України (басейн 
25м), протягом тижня підготувати Регламент чемпіонату, А. Маслію протягом двох 
тижнів надати склад суддівської бригади. О.Єсипенко протягом двох тижнів 
підготувати Регламент чемпіонату України на відкритій воді.   

Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято. 

 
Вирішили: Протягом тижня підготувати Регламент чемпіонату України з плавання 

в Мастерс (басейн 25м), А.Маслію, як головному судді змагань, протягом двох 

тижнів надати склад суддівської бригади. О.Єсипенко протягом двох тижнів 

підготувати Регламент чемпіонату України на відкритій воді.   

3. Обговорювали:  Рекорди України з плавання в категорії Мастерс та Правила 
змагань з плавання в категорії Мастерс  
 
Слухали: Р.Фріауфа, який запропонував зробити роздруківку Правил змагань з 
плавання для спортсменів Мастерс. О.Єсипенко звернув увагу на те, що Правила 
змагань є чинними, знаходяться у вільному доступі на сайті ФПУ, та кожен може 
роздрукувати їх особисто, виходячи з особистої потреби або потреби своїх 
спортсменів.  
Обговорили Правила реєстрації рекордів України з плавання в категорії Мастерс.   
Слухали О.Єсипенка, Р.Фріауфа, С.Крота, І.Кухарєва, А.Маслія. 
  



Запропоновано: інформацію та погляди на це питання кожного члена Комітету 
прийняти до відома, протягом двох тижнів кожному сформувати свою конкретну 
позицію та розглянути це питання на наступному засіданні Комітету.   

Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято. 

  
Вирішили: інформацію та погляди щодо  Правил реєстрації рекордів України з 

плавання в категорії Мастерс кожного члена Комітету прийняти до відома, 

протягом двох тижнів кожному сформувати свою конкретну позицію та розглянути 

це питання на наступному засіданні Комітету 

В «Різному» питань не було. 

 

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 
  


