Звіт про роботу Комітету ветеранського руху Мастерс
Федерації плавання України за 2015-2016 роки
Крім головних задач, які перед Комітетом Мастерс поставила Федерація плавання України, тобто
організація і проведення офіційних змагань на території України та участь клубів Мастерс України в
офіційних міжнародних змаганнях (чемпіонатах світу та Європи), Комітет Мастерс поставив перед
собою питання реорганізації руху Мастерс України.
За підсумками двохрічної праці, всі задачі, одноголосно схвалені всіма членами Комітету Мастерс,
були виконані, а саме:
1. Вже на початку 2015 року на офіційному сайті ФПУ з’явився розділ «Мастерс», де всі бажаючі
можуть ознайомитись з актуальною інформацією про рух Мастерс (календар, регламенти,
підсумкові протоколи офіційних змагань, а також протоколи засідань Комітету Мастерс ФПУ).
2. Протягом двох років Комітет Мастерс взяв участь в організації та проведенні 7 офіційних
чемпіонатів Мастерс на території України.
3. Активно займались організацією та підготовкою виступу спортсменів Мастерс в 4 офіційних
міжнародних чемпіонатах (Чемпіонат світу 2015 в м. Казань, РФ; Європейські ігри 2015 в м. Ніцца,
Франція; Чемпіонат Європи 2016 в м. Лондон, Великобританія; Кубок з плавання серед клубів
Центральної та Східної Європи в категорії Мастерс в м. Кечкемет, Угорщина).
У всіх цих змаганнях були показані високі результати. На Кубку з плавання серед клубів Мастерс
Центральної та Східної Європи володарями головного кубку та другого місця стали українські
клуби Мастерс.
Дуже високі результати показані нашими спортсменами на Європейських іграх Мастерс 2015 в
Ніцці. Зі 151 медалі, які були здобуті українськими спортсменами в усіх видах спорту, плавання
виграло 84. А з 75 золотих медалей, здобутих всією командою України, плавання завоювало 39.
4. На сьогоднішній день всі офіційні змагання, які внесені до Єдиного календарного плану
Мінмолодьспорту, проходять без стартових внесків для учасників цих змагань.
5. Вперше в 2016 році ми домоглись фінансування стартових внесків для кращих учасників
Чемпіонату Європи за рахунок Мінмолодьспорту.
6. На сьогоднішній день визначення переможців офіційних змагань Мастерс України проходить за
системою FINA (абсолютний залік), що значно підвищило рівень переможців змагань.
7. Комітетом Мастерс разом з керівництвом ФПУ завершує роботу з формування реєстру всіх
плавальних клубів Мастерс України.
8. Комітетом розглянуті, затверджені та відправлені на затвердження Президії ФПУ Правила
змагань для спортсменів категорії Мастерс України.
9. Розглянуті, затверджені та передані на затвердження ФПУ Правила реєстрації рекордів України з
плавання в категорії Мастерс.
10. На офіційних змаганнях Мастерс (Чемпіонати та Кубки України) використовуються медалі
високої європейської якості.

11. В 2015-2016 роках була залучена значна кількість коштів спонсорів для участі українських
спортсменів в офіційних міжнародних стартах, а саме в Європейських Іграх Мастерс 2015 в Ніцці та
Чемпіонаті Європи 2016 в Лондоні.
Єдиним не до кінця вирішеним питанням (з причини затримок з боку Мінмолодьспорту)
залишився перехід системи участі спортсменів в офіційних українських змаганнях до клубного
формату.

