
КОМІТЕТ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

ПРОТОКОЛ № 13 
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

м.  Київ                                                                             «21» листопада 2016 р. 
 
 
 
Дата проведення зборів: «21» листопада 2016 р.  
 
ПРИСУТНІ: 4 (Чотири) члени Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ: 
Крот С.О.; 
Єсипенко О.В.; 
Кухарєв І.А.; 
Маслій А.Ф.. 
 
Засідання відкрив Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ Крот С.О. 
та запропонував порядок денний.  
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Підсумки Кубку України з плавання в категорії Мастерс, який відбувся в 
Чернігові 18-19 листопада 2016 року. 
2. Обговорення пропозицій щодо термінів проведення офіційних змагань з 
плавання в категорії Мастерс, які пропонується включити до Єдиного 
календарного плану Мінмолодьспорту на 2017 рік.  
3. Підсумки роботи Комітету Мастерс за 2016 рік та за два роки.  
4. Різне. 

 
Голосували: одноголосно «ЗА».  

Вирішили: прийняти запропонований порядок денний. 
 
1. Обговорювали: Підсумки Кубку України з плавання в категорії Мастерс, який 
відбувся в Чернігові 18-19 листопада 2016 року. 

Слухали: Крота С., який повідомив, що Кубок України з плавання в категорії 
Мастерс відбувся, в ньому взяло участь 52 спортсмени. Кубок здобув клуб 
«Скажені карасі» з Полтави з результатом 14900 очок.  
 
Вирішили: Інформацію прийняти до відома.  
 

2. Обговорювали:  пропозиції  щодо термінів проведення офіційних змагань з 
плавання в категорії Мастерс, які пропонується включити до Єдиного 
календарного плану Мінмолодьспорту на 2017 рік. 
 



Слухали: С. Крота, який інформував присутніх, що попередні пропозиції до ЄКП 
2017 подано ще в червні 2016 року, але пропонується перенести Чемпіонат 
України з плавання в категорії Мастерс (басейн 50м) з 29.04-01.05.2017, на  
12-14.05 2017 року у зв’язку з тим, що в період 21-30.04.2017 року відбудуться 
Всесвітні Ігри Мастерс 2017 в Новій Зеландії.    

Виступили: О.Єсипенко, А.Маслій, І.Кухарєв, кожен висловив свою думку, але 
заперечень не надійшло.  

 Запропоновано: подати раніш узгоджені пропозиції офіційних змагань з 
плавання в категорії Мастерс до ЄКП 2017, а терміни приведення Чемпіонату 
України з плавання в категорії Мастерс змінити на 12-14 травня 2017 року.   

Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято. 

Вирішили: подати раніш узгоджені пропозиції офіційних змагань з плавання в 
категорії Мастерс до ЄКП 2017, а терміни приведення Чемпіонату України з 
плавання в категорії Мастерс змінити на 12-14 травня 2017 року.  Повідомити про 
це керівництво басейну «Метеор». 

 
3. Обговорювали: Підсумки роботи Комітету Мастерс за 2016 рік та за два роки.  
 
Слухали: С.Крота, який повідомив, що в 2016 році та за два роки роботи Комітету 
Мастерс всі задачі, які були поставлені ФПУ та які ставив перед собою Комітет, 
виконані. Запропонував кожному члену Комітету висловитися та дати оцінку роботі 
Комітету.     
 
Виступили: О.Єсипенко, А.Маслій, І.Кухарєв.  
І.Кухарєв запропонував визнати роботу Комітету Мастерс за 2016 рік та за два 
роки задовільною.   

Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято. 
 

Вирішили: визнати роботу Комітету Мастерс за 2016 рік та за два роки 
задовільною.   
 

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 
  


