
КОМІТЕТ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

ПРОТОКОЛ № 17 
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

м.  Київ                                                                             «22» лютого 2017 р. 
 
 
 
Дата проведення зборів: «22» лютого 2017 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. Підготовка до чемпіонату України з плавання в категорії Мастерс в м. Дніпро. 

2. Про можливість переходу спортсменів Мастерс з одного клубу до іншого 
протягом року. 
 
3. Впровадження національних базових результатів з плавання в категорії Мастерс 
для системи нарахування очок на змаганнях з плавання Мастерс в Україні. 
 
4. Реєстрація вищих досягнень та рекордів України з плавання в категорії Мастерс. 
 
5. Різне..  

 
Голосували: одноголосно «ЗА».  

Вирішили: прийняти запропонований порядок денний. 
 
1. Обговорювали: Підготовка до чемпіонату України з плавання в категорії 
Мастерс в м. Дніпро. 
 
Слухали: О.Єсипенка, який повідомив, що створено Оргкомітет чемпіонату, 
призначені відповідальні особи, розробляється Регламент чемпіонату, відбулась 
розмова з директором басейну «Метеор» щодо організаційних питань. 
Пропонується ввести стандарти часу для дистанцій 800м в/ст та 400м в/ст в 
зв’язку з обмеженим часом проведення змагань.  
Питання обговорено. 



 
Вирішили: Прийняти інформацію щодо підготовки до чемпіонату України з 
плавання в категорії Мастерс в м. Дніпро до відома, Регламент затвердити 
шляхом електронного голосування.  
 
2. Обговорювали: Можливість переходу спортсменів Мастерс з одного клубу до 
іншого протягом року. 

Слухали: С.Крота, який запропонував наступне правило: якщо спортсмен отримав 
ліцензію ФПУ, то протягом календарного року він може виступати за той клуб, в 
складі якого він отримав ліцензію. Якщо спортсмен залишає цей клуб, то він може 
виступати на чемпіонатах України тільки особисто.    

Питання обговорено. 

Вирішили: якщо спортсмен отримав ліцензію ФПУ, то протягом календарного року 
він може виступати за той клуб, в складі якого він отримав ліцензію. Якщо 
спортсмен залишає цей клуб, то він може виступати на чемпіонатах України тільки 
особисто.    

Голосували: одноголосно, всі «ЗА». 

Рішення прийнято.  

3. Обговорювали: Впровадження національних базових результатів з плавання в 
категорії Мастерс для системи нарахування очок в Україні. 

Слухали: О. Єсипенка, який запропонував для нарахування очок на українських 
чемпіонатах з плавання використовувати не закордонні базові результати, а саме 
українські. При цьому базовим результатом вважати існуючий рекорд України, 
який дорівнює 1000 очок. Якщо в певному виді програми, в певній віковій групі 
немає рекорду, то показаний результат і буде рекордом, за що спортсмену буде 
нараховано 1000 очок. 

Виступили: Р.Фріауф, який зазначив, щоб використовувати рекорди з плавання в 
категорії Мастерс для нарахування очок, їх спочатку потрібно затвердити та 
зробити актуальну таблицю рекордів.  

О.Єсипенко підняв питання, які результати вважати базовими для чемпіонату 
України з плавання Мастерс в м. Дніпро.  

Р.Фріауф запропонував використовувати як базові результати Польщі, або 
Словаччини, або будь-якої європейської країни.    

С.Крот вніс пропозицію вважати базовими рекорди світу станом на цей час 
(22.02.2017 року), а до розгляду впровадження нової системи з базовими 
українськими результатами повернутись після затвердження рекордів України з 
плавання в категорії Мастерс. 

 Вирішили: для підрахунку результатів на чемпіонаті України з плавання Мастерс 
в м.Дніпро вважати базовими рекорди світу станом на цей час (22.02.2017 року), а 
до розгляду впровадження нової системи з базовими українськими результатами 
повернутись після затвердження рекордів України з плавання в категорії Мастерс. 



Голосували: одноголосно, всі «ЗА». 

Рішення прийнято.  

4. Обговорювали: Реєстрація вищих досягнень та рекордів України з плавання в 
категорії Мастерс. 

Слухали: С. Крота, який наголосив, що це питання вже неодноразово 
обговорювалось членами Комітету Мастерс, але рішення досі не прийнято. 
Пропонується наступна система перенесення вищих досягнень України до 
рекордів Мастерс: вважати рекордами з плавання в категорії Мастерс всі 
результати, показані на офіційних чемпіонатах України, чемпіонатах світу та 
Європи, на всіх змаганнях, які є в календарі FINA та LEN, а також індивідуально 
розглядати результати інших змагань за поданням спортсмену та наявності 
протоколів в залежності від рівня змагань.  

Р.Фріауф запропонував включати до рекордів Мастерс результати, показані на 
національних чемпіонатах країн за наявності протоколів та всі існуючі вищі 
досягнення вважати рекордами України. 

О.Єсипенко запропонував перенести до рекордів Мастерс результати офіційних 
чемпіонатів України, чемпіонатів світу та Європи та змагань, які є в календарі FINA 
та LEN.  

А.Маслій запропонував залишити вищі досягнення без змін та почати враховувати 
рекорди України починаючи з 2017 року.  

Члени Комітету не знайшли єдиного рішення цього питання, тому запропоновано 
кожному написати свою пропозицію щодо перегляду встановлених вищих 
досягнень та майбутніх рекордів України, надіслати на адресу Комітету в 
електронному вигляді до 27.02.2017р. та винести це питання на розгляд Президії 
ФПУ.    

Вирішили: кожному члену Комітету Мастерс написати свою пропозицію щодо 
перегляду встановлених вищих досягнень та майбутніх рекордів України, 
надіслати на адресу Комітету в електронному вигляді до 27.02.2017р. та винести 
це питання на розгляд Президії ФПУ.    

Голосували: одноголосно, всі «ЗА». 

Рішення прийнято.  

 
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 
  


