КОМІТЕТ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС»

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ»
ПРОТОКОЛ № 18
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС»
ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ»
м. Київ

«22» березня 2017 р.

Дата проведення зборів: «22» березня 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. Участь членів Комітету Мастерс в засіданні Президії ФПУ 30.03.2017р.
2. Інформація про ліцензування спортсменів клубів Мастерс України та питання
реєстрації клубу «Енергоатом».
3. Інформація щодо Ігор Баки 2017.
4. Різне.
Голосували: одноголосно «ЗА».
Вирішили: прийняти запропонований порядок денний.
1. Обговорювали: Участь членів Комітету Мастерс в засіданні Президії ФПУ
30.03.2017р.
Слухали: С.Крота, який доповів, що 30.03.2017 відбудеться засідання Президії

ФПУ, та запропонував підтримати звіт, який було підготовлено для позачергової
конференції, та додати питання про завершення ліцензування спортсменів клубів
Мастерс. Голова Комітету запропонував Генеральному секретарю ФПУ запросити
всіх членів Комітету Мастерс та надати кожному можливість висловити свою думку
про роботу Комітету в 2015-2016 роках та на початку 2017 року. С.Крот повідомив,
що на розгляд Президії буде винесено питання щодо нового складу Комітету та
терміни його роботи, а також питання щодо реєстрації рекордів України з плавання
Мастерс та проект Положення про клуби Мастерс України.

Поряд з тим Голова Комітету підняв питання про можливість самовідводів членів
нинішнього Комітету щодо можливої подальшої роботи, подякував всім за
співпрацю та звернувся до членів Комітету з проханням виказати свої зауваження,
побажання та можливі питання, які на той час не мали відповіді.
Питання обговорено.
Вирішили: Інформацію Голови Комітету прийняти до відома та підтримати його
пропозицію щодо питань, які запропоновані на розгляд Президії ФПУ.
2. Обговорювали: Ліцензування спортсменів клубів Мастерс України та питання

реєстрації клубу «Енергоатом».
Слухали: С.Крот доповів, що на сьогоднішній день підтверджено для FINA 18
клубів Мастерс України. Є питання стосовно вимоги керівництва клубу
«Енергоатом» щодо їх реєстрації та отримання ліцензій для участі в Чемпіонаті
світу з водних видів спорту 2017.
Виступили: Р.Фріауф повідомив, що його позиція полягає в наступному: як Голова
клубу «Євро-Львів» (в минулому) він проти реєстрації клубу «Енергоатом», як
звичайний спортсмен Мастерс він за те, щоб члени цього клубу мали можливість
участі в Чемпіонаті світу 2017 в Будапешті.
С.Крот звернув увагу Р.Фріауфа на те, що на даний момент існує одноголосне
рішення членів Комітету та двох членів Президії ФПУ з питання клубів Мастерс
(протокол № 8 від 15.01.2016р.), і поки це рішення не скасовано, він не може
підтримати пропозицію надання «Енергоатому» статусу клубу. Цю позицію
підтримали О.Єсипенко та А.Маслій.
І.Кухарів запропонував дати вичерпну та толерантну відповідь представникам
клубу «Енергоатом» та дати час протягом 2 діб подати документи для юридичної
реєстрації ГО та підтвердити це відповідною довідкою.
С.Крот запропонував винести прийняття кінцевого рішення з цього питання на
розсуд Президії ФПУ.
Вирішили: прийняти інформацію до відома та винести питання щодо клубу
«Енергоатом» на розгляд Президії ФПУ.
3. Обговорювали: С.Крот довів до членів Комітету, що В.Золотько звернувся до
керівництва ФПУ з питанням щодо проведення Ігор Баки 2017, також повідомив,
що з цього питання було прийнято рішення Комітетом Мастерс, та задав питання,
чи є в нас підстави його змінювати.
Вирішили: Залишити в силі прийняте раніше рішення про підтримку проведення
Ігор Баки 2017 в жовтні місяці під час проведення Кубку Гаврилича 2017.
Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ Крот Станіслав
Олександрович подякував всім за плідну співпрацю протягом 27 місяців та
оголосив засідання закритим.
Голова Комітету
ветеранського руху «Мастерс» ФПУ

С.О.Крот

Секретар

О.О.Кутуєва

