
КОМІТЕТ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

ПРОТОКОЛ № 15 
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

м.  Київ                                                                             «12» січня 2016 р. 
 
 
 
Дата проведення зборів: «12» січня 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. Відповідь на лист FINA щодо підтвердження або змінення списку плавальних 
клубів Мастерс України для участі в чемпіонаті світу з водних видів спорту в 
категорії Мастерс 2017 в м. Будапешт (Угорщина). 
 
2.Розподілення обов'язків та функцій між членами Комітету. 

3. Різне. 

 
Голосували: одноголосно «ЗА».  

Вирішили: прийняти запропонований порядок денний. 
 
1. Обговорювали: Відповідь на лист FINA щодо підтвердження або змінення 
списку плавальних клубів Мастерс України для участі в чемпіонаті світу з водних 
видів спорту в категорії Мастерс 2017 в м. Будапешт (Угорщина). 
 
 
1.1. Слухали: Крота С.О., який повідомив, про лист FINA щодо підтвердження або 
змінення списку плавальних клубів Мастерс України для участі в чемпіонаті світу з 
водних видів спорту в категорії Мастерс 2017 в м. Будапешт (Угорщина). 
Необхідно визначитись, які клуби можна вважати клубами та повідомити рішення 
Комітету ФПУ. 
 



 

Виступили:  

О.Єсипенко, який запропонував вважати клубами ті, які протягом 2016 року брали 
участь в офіційних українських та міжнародних змаганнях, що зазначено в 
відповідних підсумкових протоколах змагань.    

А.Маслій, наголосив, що це питання вже неодноразово обговорювалось, та 
Комітетом Мастерс одноголосно прийнято рішення на засіданні Комітету, яке було 
підтримано представниками Президії ФПУ від Мастерс В. Золотько та С. Фесенко, 
що зазначено в протоколі зборів Комітету № 8 від 15.01.2016р.. Тому пропонується 
плавальними клубами Мастерс вважати ті клуби, які мають юридичну реєстрацію 
та надали Комітету Мастерс відповідні копії документів та списки своїх 
спортсменів.  

Р.Фріауф запропонував вважати клубами всі команди, які протягом року брали 
участь в офіційних українських, міжнародних та зональних змаганнях, про що є 
дані в підсумкових протоколах цих змагань.  

Пропозицію Р. Фріауфа винесено на голосування.  
 

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

С.Крот запропонував вважати плавальними клубами Мастерс  ті клуби, які мають 
юридичну реєстрацію та надали Комітету Мастерс відповідні копії документів та 
списки своїх спортсменів, а також ті клуби, які заключили угоди з ФПУ. 

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

Вирішили: вважати плавальними клубами Мастерс  ті клуби, які мають юридичну 
реєстрацію та надали Комітету Мастерс відповідні копії документів та списки своїх 
спортсменів, а також ті клуби, які заключили угоди з ФПУ. Запропонувати всім 
керівникам клубів Мастерс надати копії своїх документів або підтвердити своє 
існування та надіслати Комітету списки членів своїх клубів. Повідомити про це 
рішення керівництво ФПУ.  
 
Р.Фріауф зауважив, що минулого року вже розроблявся проект Положення про 
клуби Мастерс, але затверджено воно не було, тому для того, щоб не було 
суперечностей, потрібно підняти це питання, та довести цю справу до кінця. 
 
С.Крот запропонував розробити проект Положення про плавальні клуби Мастерс, 
затвердити його на засіданні Комітету та подати на затвердження ФПУ.  
 
Запропоновано: розробити Положення, яке визначає статус плавального клуба 
України, затвердити його на засіданні Комітету до 01.04.2017 року та відправити 



його на затвердження Президії ФПУ. Розробку Положення доручити О.Єсипенку, 
С.Кроту, Р.Фріауфу.  
 
Голосували: «ЗА» - 5 осіб – А.Маслій, О.Єсипенко, С. Крот; Р.Фріауф, І.Кухарєв, 
Рішення  прийнято. 
 
Вирішили: розробити Положення, яке визначає статус плавального клуба України 
та затвердити його на засіданні Комітету до 01.04.2017 року. Розробку Положення 
доручити О.Єсипенку, С.Кроту, Р.Фріауфу. 

2. Слухали: С.Крота, який запропонував кожному члену Комітету Мастерс взяти 
на себе відповідальність за конкретний вид роботи: відповідальність за 
проведення офіційних чемпіонатів України, підготовку до міжнародних змагань 
Мастерс, проведення чемпіонату на відкритій воді та інше. 

Кожен висловив свою думку. 

Р.Фріауф підняв питання про розширення складу Комітету Мастерс. Кожен член 
ФПУ має право подавати ФПУ свої пропозицій щодо складу Комітету Мастерс, їх 
має розглянути Президія ФПУ. 

Запропоновано: інформацію прийняти до відома, кожному члену обміркувати 
напрямок своєї роботи в Комітеті та надати пропозиції на наступних зборах.  

 
Голосували: «ЗА» - 5 осіб – А.Маслій, О.Єсипенко, С. Крот; Р.Фріауф, І.Кухарєв, 
Рішення  прийнято. 

Вирішили: інформацію прийняти до відома, кожному члену обміркувати напрямок 
своєї роботи в Комітеті та надати пропозиції на наступних зборах.  

 
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 
  


