
КОМІТЕТ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

ПРОТОКОЛ № 23 
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

м.  Київ        «28» серпня 2017 р. 
 
 
 
Дата проведення зборів: «28» серпня 2017 р.  
 
ПРИСУТНІ: 4 (Чотири) члени Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ: 
Крот С.О.; 
Єсипенко О.В.; 
Кухарєв І.А.; 
Фріауф Р.І. 
Відсутній: 1 (Один) член Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ – 
Маслій А.Ф. 
 
Засідання відкрив Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ Крот С.О. 
та запропонував порядок денний.  
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Підсумки виступу українських плавців Мастерс на Чемпіонаті світу з водних 
видів спорту 2017 в м. Будапешт. 
2. Підсумки чемпіонату України з плавання в категорії Мастерс на відкритій воді в 
м. Івано-Франківськ. 
3. Підготовка до Чемпіонату України з плавання в категорії Мастерс (басейн 25м), 
м. Біла Церква 10-12.11.2017. 
4. Календар офіційних змагань з плавання Мастерс 2018. 
5. Різне. 
  

 
Голосували: одноголосно «ЗА».  

Вирішили: прийняти запропонований порядок денний. 

1. Обговорювали: Підсумки виступу українських плавців Мастерс на Чемпіонаті 
світу з водних видів спорту 2017 в м. Будапешт. 
 

Слухали: С.Крота, який повідомив про кількість медалей, завойованих 
українськими спортсменами Мастерс на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 
2017 в м. Будапешт. Та наголосив, що це найкращий результат, який показано 
українськими плавцями Мастерс на закордонних чемпіонатах світу та Європи.  
 
Вирішили: прийняти інформацію до відома. 



 
2. Обговорювали: Підсумки чемпіонату України з плавання в категорії Мастерс на 
відкритій воді в м. Івано-Франківськ. 
 
Слухали: С.Крота, який повідомив про результати чемпіонату України з плавання в 
категорії Мастерс на відкритій воді в м. Івано-Франківськ та запропонував вважати, 
що чемпіонат відбувся на задовільному рівні.  
 
Вирішили: вважати чемпіонат України з плавання в категорії Мастерс на відкритій 
воді в м.Івано-Франківськ таким, що відбувся на задовільному рівні. 
 
Голосували: «ЗА» одноголосно. 
 
3. Обговорювали: Підготовка до Чемпіонату України з плавання в категорії 
Мастерс (басейн 25м), м. Біла Церква 10-12.11.2017. 
 
Слухали: С.Крота, який повідомив, що до сих пір не відома особа, відповідальна 
за проведення Чемпіонату України з плавання в категорії Мастерс (басейн 25м), м. 
Біла Церква 10-12.11.2017, та запропонував комусь з членів Комітету Мастерс 
взяти на себе відповідальність за проведення цих змагань. Всі члени Комітету 
повідомили об’єктивні причини, які заважають їм взяти на себе відповідальність за 
підготовку та проведення ЧУ Мастерс.  
 
Виступили: О.Єсипенко, І.Кухарєв, Р.Фріауф. 
 
Запропоновано: взяти паузу та протягом двох днів повідомити можливі 
кандидатури відповідальних за підготовку та проведення Чемпіонату України з 
плавання в категорії Мастерс (басейн 25м), м. Біла Церква 10-12.11.2017. 
 
Голосували: «ЗА» одноголосно. 
 
Вирішили: протягом двох днів повідомити можливі кандидатури відповідальних за 
підготовку та проведення Чемпіонату України з плавання в категорії Мастерс 
(басейн 25м), м. Біла Церква 10-12.11.2017. 
 
4. Обговорювали: Календар офіційних змагань з плавання Мастерс 2018. 
 

Слухали: С.Крота, який повідомив, що на даний момент тільки керівник клубу 
«Блюмінг» надіслав свою пропозицію щодо проведення Чемпіонату України з 
плавання в категорії Мастерс в 2018 році. Пропозицій щодо проведення 
чемпіонату в басейні 50м не надходило.  
 
Питання обговорено.  

Запропоновано: всім членам Комітету надати пропозиції щодо проведення 
офіційних змагань з плавання Мастерс у 2018 році до 30.08.2017. 

Вирішили: прийняти інформацію до відома. 

5. Різне. 

Обговорювали:  



- Питання реєстрації рекордів Мастерс; 
- Питання некоректної подачі заявок на участь в Чемпіонаті світу 2017 в 

Будапешті; 
- Виступ українських спортсменів, які мали ліцензію ФПУ, за клуби інших 

держав. 

Вирішили: взяти інформацію до уваги та розглянути ці питання на наступних 
засіданнях Комітету Мастерс. 

 

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


