
КОМІТЕТ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

ПРОТОКОЛ № 20 
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

м.  Київ                                                                             «06» травня 2017 р. 
 
 
 
Дата проведення зборів: «06» травня 2017 р.  
 
ПРИСУТНІ: 4 (Чотири) члени Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ: 
Крот С.О.; 
Єсипенко О.В.; 
Кухарєв І.А.; 
Маслій А.Ф.. 
Відсутній: 1 (Один) член Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ - 
Фріауф Р.І. 
 
Засідання відкрив Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ Крот С.О. 
та запропонував порядок денний.  
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Підготовка до ЧУ Мастерс на відкритій воді в м. Івано-Франківськ 
2. Підготовка до ЧУ Мастерс в м. Дніпро. 
3. Результати Всесвітніх Ігор Мастерс 2017. 
4. Різне.  

 
Голосували: одноголосно «ЗА».  

Вирішили: прийняти запропонований порядок денний. 
 
1. Обговорювали: Підготовка до ЧУ Мастерс на відкритій воді в м. Івано-
Франківськ. 
 
Слухали: А. Маслія, який розповів про підготовку до чемпіонату України Мастерс 
на відкритій воді в м. Івано-Франківськ та регламенту цих змагань. 
 
Обговорювали: І.Кухарєв підняв питання, чому передбачалась дистанція 2000м, 
а в проекті Регламенту зазначено 2500м.  
О.Єсипенко пояснив, що коло в змаганнях професіональних спортсменів складає 
2500м. Щоб не втрачати час на переміщення буїв пропонується затвердити 
дистанцію 2500м.  
Заперечень не було.   
 
Вирішили: затвердити дистанцію 2500м на чемпіонаті України Мастерс на 
відкритій воді в м. Івано-Франківськ. 



 
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 та 
повідомив, що всі організаційні питання вирішено. Запропоновано обговорити 
пропозицію клуба «Гаврилич-Мастерс» щодо додаткового запливу, а саме 
естафети 4х100 комбінована (чоловіки) у віковій категорії 360-399 років на 
встановлення рекорду світу.  
О.Єсипенко зауважив, що такий заплив потребує додаткових часових затрат, а 
басейн «Метеор» надає пільгові фінансові умови проведення чемпіонату України, 
то це питання необхідно узгодити з керівництвом басейну.  
С.Крот повідомив, що президент клубу «Гарилич-Мастерс» В.Золотько 
запропонував поставити цей заплив на початку змагань, а саме одразу після 
офіційної церемонії відкриття чемпіонату.  
І.Кухарєв та А. Маслій підтримали цю пропозицію, поважаючи вік спортсменів.  
С.Крот висловив свою думку та наголосив, що всі учасники чемпіонату є 
спортсменами і, якщо цей заплив поставити так, як пропонується, то сотні інших 
спортсменів будуть щонайменше півгодини зайвого часу чекати свого запливу, і в 
такому випадку сенс розминки втрачається тому, що басейн «Метеор» не 
облаштований додатковою ванною для розминки.  
О.Єсипенко підтримав С.Крота та додав, що всі спортсмени, учасники змагань, 
повинні поважати одне одного. Якщо заплив є додатковим та не входить до 
регламенту змагань, то пропонується його провести після естафетних запливів 
наприкінці першого дня чемпіонату перед запливами 800м в/ст та 1500м в/ст.  
Також О.Єсипенко наголосив на тому факті, що останнім часом ніхто з заявлених в 
цій естафеті спортсменів не долав дистанцію 100м батерфляй, та, як можливий 
рефері змагань, просив звернути увагу на неприпустимість порушення правил 
проходження дистанції.  
 
Запропоновано: надати спортсменам клубу «Гаврлич-Мастерс» встановити 
рекорд світу в естафетному плаванні 4х100 комбінована (чоловіки) в віковій 
категорії 360-399 років та провести цей заплив після естафетних запливів 
наприкінці першого дня чемпіонату перед запливами 800м в/ст та 1500м в/ст. 
Звернутися до керівництва басейну «Метеор» з проханням надати додаткові 30 
хвилин до загального часу оренди басейну.  
 
Голосували: «ЗА» - 3 (Три) члени Комітету Мастерс – С.Крот, О.Єсипенко, 
А.Маслій. 
«Утримався» - 1 (Один) член Комітету Мастерс – І.Кухарєв.  
 
Вирішили: надати спортсменам клубу «Гаврлич-Мастерс» встановити рекорд світу 
в естафетному плаванні 4х100 комбінована (чоловіки) в віковій категорії 360-399 
років та провести цей заплив після естафетних запливів наприкінці першого дня 
чемпіонату перед запливами 800м в/ст та 1500м в/ст. Звернутися до керівництва 
басейну «Метеор» з проханням надати додаткові 30 хвилин до загального часу 
оренди басейну.  

3. Обговорювали: Результати Всесвітніх Ігор Мастерс 2017.  



Слухали: С.Крота, який доповів про результати виступу українських спортсменів 
на Всесвітніх Іграх Мастерс в м. Окленд (Нова Зеландія). В Іграх взяли участь 2 
чоловіки та 5 жінок. Завойовано 13 медалей, з них 1 – золота, 6 – срібних та 6 – 
бронзових. Дві з цих нагород – в естафетному плаванні, 3 - на відкритій воді. 
Загалом визнав виступ вдалим.  
 
Питання обговорено.  

Вирішили: прийняти інформацію до відома. 

. 

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


