КОМІТЕТ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС»

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ»
ПРОТОКОЛ № 16
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС»
ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ»
м. Київ

«01» лютого 2016 р.

Дата проведення зборів: «01» лютого 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. Зведений календар змагань з плавання в категорії Мастерс на 2017 рік.
2. Остаточний список клубів Мастерс України на 01.02.2017 року.
3. Ліцензування спортсменів Мастерс України.
4. Розподіл обов’язків між членами Комітету Мастерс на 2017 рік.
5. Вищі досягнення та рекорди України з плавання в категорії Мастерс.
Голосували: одноголосно «ЗА».
Вирішили: прийняти запропонований порядок денний.
1. Обговорювали: Зведений календар змагань з плавання в категорії Мастерс на
2017 рік.
Слухали: Крота С.О., який повідомив, що не вистачає даних про довжину басейнів,

в яких будуть проводитись регіональні змагання з плавання Мастерс у 2017 році.
Р.Фріауф надав цю інформацію.
Питання обговорено.

Вирішили: Календар регіональних змагань з плавання Мастерс на 2017 рік
прийняти до відома для складання зведеного календаря змагань з плавання
Мастерс на 2017 рік .
2. Слухали: С.Крота, який проінформував членів Комітету про список клубів
Мастерс України, які було подано до FINA як клуби підтверджені ФПУ для участі в
Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017.
Питання обговорено.
Вирішили: інформацію прийняти до відома, довести до відома всіх керівників
клубів про наявні недоліки та запропонувати негайно подати списки членів клубів,
а також логотип клубу (за наявності) з метою оприлюднення списку клубів на сайті
ФПУ.
3. Слухали: С.Крота, який повідомив, що необхідно терміново присвоїти ліцензійні
номери спортсменам Мастерс України, для реєстрації на Чемпіонат світу з водних
видів спорту 2017, а також бажано надати такі номери всім спортсменам Мастерс
на майбутнє.
Питання обговорено. Були запропоновані різні варіанти порядку формування
ліцензійних номерів.
Вирішили: для реєстрації на Чемпіонат світу з водних видів спорту 2017 та в
подальшому використовувати ліцензійні номери, які складаються з 7 знаків: перші
три знаки – це латинські букви, які є абревіатурою назви клубу, та чотири цифри,
які є порядковим номером спортсмену.
Голосували: одноголосно, всі «ЗА».
Рішення прийнято.
4. Слухали: С.Крота, який запропонував кожному члену Комітету взяти на себе
відповідальність за певний обсяг роботи у 2017 році: організація чемпіонатів
України, підготовка до Всесвітніх Ігор Мастерс 2017 та Чемпіонату світу з водних
видів спорту 2017.
Питання обговорено.
Вирішили: Відповідальним за проведення Чемпіонату України (басейн 50м) в
м.Дніпро призначити О.Єсипенко, за проведення Чемпіонату України на відкритій
воді в м. Івано-Франківськ – А. Маслія, відповідальними за надання інформації
щодо реєстрації на Всесвітні Ігри Мастерс 2017 та Чемпіонат світу з водних видів
спорту 2017 призначити С.Крота та О.Кутуєву. Іншим членам Комітету обміркувати
свої обов’язки та висловити свої пропозиції на наступному засіданні.
Голосували: одноголосно, всі «ЗА».
Рішення прийнято.
5. Слухали: С.Крота, який запропонував завершити обговорення питання про
рекорди України з плавання в категорії Мастерс та запропонував обміркувати до

наступного засідання наступне: перенести зі списку Вищих досягнень Мастерс всі
результати, які показані спортсменами на чемпіонатах та кубках України,
чемпіонатах світу та чемпіонатах Європи, а також на всіх міжнародних змаганнях
Мастерс, які проходили в форматі LEN та FINA. Всі інші пропозиції від спортсменів,
які вважають своє досягнення рекордом України, розглядати індивідуально на
засіданнях Комітету Мастерс за наявності відповідної заяви спортсмена.
Питання обговорено.
Вирішили: прийняти інформацію до відома та обсудити на наступному засіданні
Комітету.

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

