
КОМІТЕТ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

ПРОТОКОЛ № 12 
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

м.  Київ                                                                             «15» вересня 2016 р. 
 
 
 
Дата проведення зборів: «15» вересня 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. Призначення відповідального за складання ТОП-10 результатів з плавання 
Мастерс України в форматі LEN та в національному форматі за 2016 рік. 
2. Рекорди України з плавання Мастерс 2016. 
3. Питання реєстрації результату Чижевського на змаганнях в Одесі як рекорду 
Європи (за проханням керівництва ФПУ). 
4. Відповідь на лист АВСУ стосовно проведення Всеукраїнських Ігор Баки. 
5. Підсумки ЧУ в Чернігові. 
6. Різне. 

 
Голосували: одноголосно «ЗА».  

Вирішили: прийняти запропонований порядок денний. 
 
1. Обговорювали: призначення відповідальної особи за складання ТОП-10 
результатів з плавання Мастерс України в форматі LEN та в національному 
форматі.  

Слухали: Крота С., який повідомив, про необхідність призначення відповідального 
за складання ТОП-10 2016 в зв’язку з закінченням календарного року та 
запропонував дві кандидатури Єранцевої О.Ю. та Кутуєвої О.О.  

Виступили: О.Єсипенко, який підтримав кандидатуру О.Ю. Єранцевої та 
повідомив про її готовність взяти на себе цю роботу.  



Інших пропозицій від членів Комітету не поступило.  
 

Запропоновано: призначити Єранцеву О.Ю.відповідальною за складання ТОП-10 
результатів з плавання Мастерс за 2016 рік в форматі LEN та в національному 
форматі.  
 
Голосували: «ЗА» одноголосно.  
 
Рішення прийнято.  
 
Вирішили: призначити Єранцеву О.Ю.відповідальною за складання ТОП-10 
результатів з плавання Мастерс за 2016 рік в форматі LEN та в національному 
форматі.  
 

2. Обговорювали:  Рекорди України з плавання в категорії Мастерс. 

Слухали: С. Крота, який підкреслив, що це питання неодноразово 
обговорювалось, але рішення так і не прийнято. 

Виступили: О.Єсипенко, А.Маслій, І.Кухарєв, Р.Фріауф, кожен висловив свої 
пропозиції та доповнення. 

 Запропоновано: наступний варіант складання таблиці рекордів України з 
плавання в категорії Мастерс, встановлених до затвердження Правил реєстрації 
рекордів з плавання в категорії Мастерс: 

Вважати рекордами України з плавання в категорії Мастерс Вищі досягнення 
України з плавання в категорії Мастерс, які встановлені:   

- на чемпіонатах Європи та світу з плавання Мастерс за всі попередні роки; 
- на чемпіонатах України з плавання в категорії Мастерс, починаючи з 2010 

року; 
- на міжнародних змаганнях, які відбулись під егідою FINA та LEN, за умови 

надання заяви спортсмена або керівника клубу, який він представляв під 
час виступу, копії протоколу цих змагань та позитивного рішення Комітету 
Мастерс ФПУ або Виконкому ФПУ або Президії ФПУ щодо цих результатів.    

Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято. 

Вирішили: Вважати рекордами України з плавання в категорії Мастерс Вищі 
досягнення України з плавання в категорії Мастерс попередніх років (до 2017 
року), які встановлені:   

- на чемпіонатах Європи та світу з плавання Мастерс за всі попередні роки; 
- на чемпіонатах України з плавання в категорії Мастерс, починаючи з 2010 

року; 
- на міжнародних змаганнях, які відбулись під егідою FINA та LEN, за умови 

надання заяви спортсмена або керівника клубу, який він представляв під 
час виступу, копії протоколу цих змагань та позитивного рішення Комітету 
Мастерс ФПУ або Виконкому ФПУ або Президії ФПУ щодо цих результатів.    

 



3. Обговорювали:  Питання реєстрації результату Чижевського на змаганнях в 
«Чорноморська перлина», які відбулись в м. Одеса 25-27 червня 2016 року, як 
рекорду Європи. 
 
Слухали: С.Крота, який повідомив про прохання керівництва ФПУ розглянути ще 
раз питання реєстрації результату Чижевського на змаганнях в «Чорноморська 
перлина», які відбулись в м. Одеса 25-27 червня 2016 року, як рекорду Європи.  
 
Виступили: О.Єсипенко, який підкреслив, що несправедливо наказувати 
спортсменів Мастерс з причини небажання організаторів виконувати встановлені 
правила. Він запропонував визнати результат Г.Чижевського на змаганнях в 
«Чорноморська перлина», які відбулись в м. Одеса 25-27 червня 2016 року, 
офіційним та таким, який може претендувати на рекорд Європи, але 
поінформувати організаторів змагань та керівників клубів Мастерс про те, що 
надалі відповідальність за незарахування таких результатів як рекордів України, 
Європи та світу буде на організаторах цих заходів.  

Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято. 
 

Вирішили: визнати результат Г.Чижевського на змаганнях в «Чорноморська 
перлина», які відбулись в м. Одеса 25-27 червня 2016 року, офіційним та таким, 
який може претендувати на рекорд Європи, але проінформувати організаторів 
змагань та керівників клубів Мастерс про те, що що надалі відповідальність за 
незарахування таких результатів як рекордів України, Європи та світу буде на 
організаторах цих заходів.  
 

4. Обговорювали: Відповідь на лист АВСУ стосовно проведення Всеукраїнських 

Ігор пам’яті Баки у 2017 році. 

Слухали: С. Крота, який проінформував членів Комітету про лист АВСУ, 
отриманий на адресу Комітету Мастерс, в якому викладено прохання про 
проведення змагань з плавання за програмою VII Всеукраїнських Ігор пам’яті Баки 
у 2017 році. Також С.Крот підкреслив, що у 2017 році заплановано 3 офіційні 
старти та два важливих міжнародних чемпіонати (Чемпіонат світу та Всесвітні Ігри 
Мастерс)  

Виступили: О.Єсипенко, який наголосив, що у 2017 році змагання плануються 
майже кожні 2 місяці. Всі останні змагання з плавання по програмі Всеукраїнських 
Ігор Баки були недофінансовані та відбулись з дефіцитом, який був 
компенсований за рахунок відповідальних за проведення змагань або спонсорів.  

І.Кухарєв висловив думку, що змагання в рамках Ігор Баки можна провести але за 
умови повного фінансування заходу з боку організаторів (АВСУ та НОК). 

 Запропоновано: запропонувати керівництву ФПУ проект відповіді  АВСУ 
наступного змісту: 

Комітет Мастерс ФПУ вважає пріоритетними  чемпіонати України та міжнародні 
старти (Всесвітні Ігри Мастерс 2017 та Чемпіонат світу Мастерс 2017), але на ці 
старти існує певне недофінансування цих заходів від Мінмолодьспорту, тому 



питання проведення VII Всеукраїнських Ігор памя’ті Баки Комітетом Мастерс не 
розглядається. Разом з тим, Комітет Мастерс може взяти на себе організацію та 
проведення VII Всеукраїнських Ігор памя’ті Баки за умови гарантії з боку 
організаторів (АВСУ та НОК) повного фінансування цього заходу (оренди басейну, 
нагородної атрибутики, оплати суддівства). Це повинні бути окремі змагання.   

Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято. 

Вирішили: запропонувати керівництву ФПУ проект відповіді АВСУ наступного 
змісту: 

Комітет Мастерс ФПУ в наступному 2017 році вважає пріоритетними  наступні 
змагання: чемпіонати України з плавання в категорії Мастерс та міжнародні старти 
(Всесвітні Ігри Мастерс 2017 та Чемпіонат світу з водних видів спорту Мастерс 
2017), але існує певне недофінансування цих заходів від Мінмолодьспорту, тому 
питання проведення VII Всеукраїнських Ігор памя’ті Баки Комітетом Мастерс не 
розглядається. Разом з тим, Комітет Мастерс може взяти на себе організацію та 
проведення VII Всеукраїнських Ігор памя’ті Баки за умови гарантії з боку 
організаторів (АВСУ та НОК) повного фінансування цього заходу (оренди басейну, 
нагородної атрибутики, оплати суддівства). Це повинні бути окремі змагання.  
 
5. Обговорювали: Підсумки чемпіонату України з плавання в категорії Мастерс 
(басейн 25м), який відбувся в Чернігові 23-25 серпня 2016 року.  

Слухали: С. Крота, який підкреслив, що за більшістю оцінок чемпіонат в Чернігові 
пройшов успішно, але був недофінансований на 20 тисяч гривень у зв’язку з тим, 
що необхідні кошти не були перерозподілені. Наприкінці 2016 року в бюджеті 
Мастерс є залишок коштів, які пропонується направити на проведення Кубку 
України з плавання в категорії Мастерс 2016.   

Виступили: О.Єсипенко, А.Маслій, І.Кухарєв, Р.Фріауф, кожен висловив свою 
думку з цього питання. 

Запропоновано: провести Кубок України з плавання в категорії Мастерс 2016 в м. 
Чернігів. 

Голосували: О.Єсипенко – «ЗА»; А.Маслій – «ЗА»; І Кухарєв «ЗА», С.Крот – «ЗА», 
Р.Фріауф – «УТРИМАВСЯ». 

Рішення прийнято за більшістю голосів. 

Вирішили: провести Кубок України з плавання в категорії Мастерс 2016 в м. 
Чернігів за рахунок коштів, які залишились невикористаними в бюджеті Мастерс у 
2016 році. Підготувати відповідний лист до Президії ФПУ.  

6. Обговорювали: Різне: 

- Необхідність призначення відповідальних членів Комітету за проведення 
чемпіонатів України Мастерс в 2017 році; 

- Рекомендації організаторам чемпіонатів України щодо виготовлення пам’ятних 
медалей учасників змагань; 



- Склад офіційної делегації плавців Мастерс на Всесвітні Ігри Мастерс в Новій 
Зеландії.  

Запропоновано: кожному члену Комітету підготувати свої пропозиції для 
обговорення на наступному засіданні Комітету Мастерс ФПУ. 

Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято. 

Вирішили: 

- звернутись до віце-президента ФПУ Шуміліна В.О. з проханням надати      
перелік сертифікованих ФПУ спортивно-плавальних споруд (басейнів) на території 
України; 

- підготувати пропозиції щодо вищезазначених питань на наступне засідання 
Комітету Мастерс. 
 

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 
  


