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ПРОТОКОЛ № 19 
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

м.  Київ                                                                             «07» квітня 2017 р. 
 
 
 
Дата проведення зборів: «17» квітня 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. Підсумки засідання Президії ФПУ. 
2. Підготовка до чемпіонату України Мастерс в Дніпрі. 
3. Різне.  

 
Голосували: одноголосно «ЗА».  

Вирішили: прийняти запропонований порядок денний. 
 
1. Обговорювали: Підсумки засідання Президії ФПУ. 
 
Слухали: С.Крота, який доповів, про результати засідання Президії ФПУ. 
Повідомив, що роботу Комітету Мастерс протягом 2015-2016 років визнано 
задовільною, терміни роботи Комітету подовжено  до кінця 2017 року, члени 
Комітету премійовані комплектами спортивного одягу HEAD та попросив надіслати 
свої розміри н адресу Комітету протягом двох днів.  
Також С.Крот наголосив, що Комітету запропоновано доопрацювати три питання: 
1) Положення про клуби Мастерс; 
2) Положення про реєстрацію рекордів України з плавання в категорії Мастерс. 
3) Порядок формування календаря змагань Мастерс. 
    
Обговорювали: 1.1. Питання Положення про клуби. Кухарєв І. та Фріауф Р. 
наголосили на неможливості прив’язки питання ліцензування спортсменів до 
Положення про клуби Мастерс України.  
 



С.Крот повідомив, що О.Єсипенко займається формуванням тезисів щодо 
Положення про клуби та запропонував Р.Фріауфу зробити те ж саме, тобто 
сформувати свої тези до цього питання.   
 
Вирішили: Доручити О. Єсипенку сформувати тези до Положення про клуби 
Мастерс України та до 10.05.2017 року ознайомити з ними членів Комітету.  
 
Голосували: «ЗА» одноголосно. 
 
Обговорювали: 1.2 Питання реєстрації рекордів України з плавання в категорії 
Мастерс. Р.Фріауф повідомив, що він повністю згоден з проектом, який було 
представлено на засіданні Президії ФПУ крім одного пункту, де вказано про 
необхідність присутності на змаганнях представника ФПУ за наявності 
кваліфікованої суддівської бригади. О.Єсипенко запропонував замінити «та» на 
«або» в тексті Положення.  
Вирішили: прийняти інформацію до відома та доопрацювати проект Положення 
про реєстрацію рекордів України з плавання в категорії Мастерс. 
 
Обговорювали: 1.3 Порядок формування календаря змагань Мастерс.  
 
Вирішили: доручити Р. Фріауфу та С.Кроту, кожному розробити свій проект 
Порядку формування календаря змагань Мастерс до 10.05.2017р. 
 
Голосували: «ЗА» одноголосно. 
 
2. Обговорювали: Підготовка до чемпіонату України Мастерс в Дніпрі 12-14 
травня 2017 року. 
 
Слухали: О.Єсипенка, який доповів про стан підготовки до чемпіонату.  
 
Питання обговорено.  

Вирішили: прийняти інформацію до відома. 

4. Обговорювали: пропозиці від Р. Фріауфа щодо формування та визначення 
подальшої роботи з Президією ФПУ з питань "Мастерс" (окремі засідання з 
керівництвом ФПУ, Президією і   виконокомом   ТІЛЬКИ   по   питанням   "Мастерс"  
 для  якісної  і ефективної роботи). 

Слухали: С.Крота, який запропонував доручити Р.Фріафу викласти своє бачення з 
цього питання у вигляді пропозицій до керівництва ФПУ та проголосувати його в 
електронному форматі до 10.05.2017р.  
 
Питання обговорено.  

Вирішили: доручити Р.Фріафу викласти своє бачення щодо формування та 
визначення подальшої роботи з Президією ФПУ з питань "Мастерс" у вигляді 
пропозицій до керівництва ФПУ та проголосувати його в електронному форматі до 
10.05.2017р.  

. 



Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ С. Крот оголосив засідання 
закритим.  
Голова Комітету  
ветеранського руху «Мастерс» ФПУ    С.О.Крот 
 
Секретар        О.О.Кутуєва 
  


