
КОМІТЕТ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

ПРОТОКОЛ № 14 
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

м.  Київ                                                                             «28» грудня 2016 р. 
 
 
 
Дата проведення зборів: «28» грудня 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. Обговорення календаря офіційних змагань з плавання в категорії Мастерс на 
2017 згідно рішення Президії ФПУ від 23.12.2016. 
2. Різне. 

 
Голосували: одноголосно «ЗА».  

Вирішили: прийняти запропонований порядок денний. 
 
1. Обговорювали: Календар офіційних змагань з плавання в категорії Мастерс на 
2017 згідно рішення Президії ФПУ від 23.12.2016. 
 
1.1. Слухали: Крота С.О., який повідомив, про рішення Президії ФПУ від 
23.12.2016: 
«Затвердити календарний план змагань України з плавання в категорії Мастерс на 
2017 рік після доопрацювання наступного тижня шляхом електронного 
опитування». Та запропонував вносити пропозиції щодо календаря Мастерс на 
2017 рік.  
 

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

С.Крот наголосив, що проведення Чемпіонату України з плавання в категорії 
Мастерс (басейн 50м) в Дніпропетровську 12-14 травня 2017 року узгоджено з 



керівництвом басейну «Метеор», та є економічно доцільним. Крім того, 
керівництво басейну «Метеор» надало заявку на проведення Чемпіонату України в 
категорії Мастерс ще влітку, умови, які були запропоновані, є вигідними з усіх 
точок зору.  

О.Єсипенко повідомив, що керівництво басейну в м. Біла Церква висловило 
бажання провести Чемпіонат України з плавання в категорії Мастерс (басейн 25м). 
Для цього існують всі умови та досвід проведення чемпіонатів. О.Єсипенко 
запропонував провести чемпіонат по короткій воді 10-12 листопада 2017 року, ці 
дати обумовлені завантаженістю басейну та суддівської бригади.  

С.Крот повідомив, що є пропозиція Президента ВАПКМ Руслана Фріауфа провести 
Всеукраїнські Ігри Баки разом з Відкритим кубком м. Києва у жовтні 2017 року. 
Вона була одностайно підтримана всіма членами Комітету Мастерс.  

Також Президенту Всеукраїнської Асоціації плавальних клубів Мастерс Руслану 
Фріауфу було запропоновано надіслати календар зональних змагань ВАПКМ після 
його затвердження асоціацією для складання загального календаря змагань з 
плавання в категорії Мастерс на 2017 рік за зразком минулого року.     

Запропоновано: провести Чемпіонат України з плавання в категорії Мастерс 
(басейн 25м) в м. Біла Церква 10-12 листопада 2017 року. 
 
Голосували: «ЗА» - 4 особи - Р.Фріауф, І.Кухарєв, А.Маслій, О.Єсипенко. 
«УТРИМАВСЯ» - 1 особа – С. Крот  
Рішення прийнято. 

1.2. Слухали: Крота С.О., який запропонував розглянути дати та місце 
проведення Чемпіонату України на відкритій воді.  

О.Єсипенко повідомив, що згідно затвердженого Президією ФПУ календаря 
офіційних змагань з плавання на 2017 рік, Чемпіонат України на відкритій воді 
2017 відбудеться в Івано-Франківську 17-20 червня 2017 року. Доцільно об’єднати 
Чемпіонат України в категорії Мастерс на відкритій воді з цими змаганнями.  

Р.Фріауф, І.Кухарєв, А.Маслій пропонували інші місця та терміни проведення 
Чемпіонату України на відкритій воді у 2017 році, але враховуючи календар 
офіційних змагань Мастерс, турнірів Мастерс на відкритій воді та погодні умови в 
різних регіонах, на голосування було винесено проведення чемпіонату в  Івано-
Франківську 17-20 червня 2017 року. 

Запропоновано: провести Чемпіонат України з плавання в категорії Мастерс на 
відкритій воді  в м. Івано-Франківськ 17-20 червня 2017 року.  

 
Голосували: «ЗА» - 3 особи – С.Крот, А.Маслій, О.Єсипенко. 
«УТРИМАВСЯ» - 2 особи – Р.Фріауф, І.Кухарєв.  
Рішення прийнято. 

Вирішили: провести Чемпіонат України з плавання в категорії Мастерс (басейн 
25м) в м. Біла Церква 10-12 листопада 2017 року, Чемпіонат України з плавання в 
категорії Мастерс на відкритій воді   - в м. Івано-Франківськ 17-20 червня 2017 



року. Календар змагань з плавання в категорії Мастерс на 2017 рік затвердити 
шляхом електронного голосування.  
 

2. Обговорювали:   
. 
Підсумки Кубку Асоціації плавальних клубів Мастерс 2017, Всесвітні Ігри Мастерс 
2017 в м. Окленд (Нова Зеландія), роботу Комітету Мастерс у 2017 році.  

Виступили: О.Єсипенко, А.Маслій, І.Кухарєв, Р.Фріауф, С.Крот, кожен висловив 
свою думку.  

 Вирішили: інформацію прийняти до відома. 

 
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 
  


