КОМІТЕТ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС»

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ»
ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС»
ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ»
м. Київ

«09» грудня 2015 р.

Дата проведення зборів: «09» грудня 2015 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 Комітету ветеранського руху «Мастерс»
ФПУ: Фріауф Р.І..
Засідання відкрив Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ Крот С.О..
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект календаря змагань Мастерс на 2016 рік.
2. Про виконання рішень Комітету за 2015 рік. Звіт Голови Комітету.
3. Різне
Голосували: одноголосно «ЗА».
Вирішили: прийняти запропонований порядок денний.
1. Обговорювали: Проект календаря змагань з плавання в категорії Мастерс на
2016 рік.
Слухали: С.Крота, який нагадав членам Комітету, що проект календаря змагань з
плавання в категорії Мастерс повинен бути сформований до засідання Президії
ФПУ 12.12.2015 року. Всім керівникам клубів та функціонерам було запропоновано
надати свої заявки на проведення та організацію офіційних змагань Мастерс у
2016 році. На проведення чемпіонату з плавання по довгій воді надійшла
пропозиція від керівника басейну «Метеор» С.Мухи на 23-24 квітня 2016 року. Для
проведення чемпіонату з плавання по короткій воді пропонується м. Чернігів (23-25
серпня 2016 року). Чемпіонат України по відкритій воді запропоновано провести
разом з Чемпіонатом України у морі серед професіоналів 4-7 вересня 2016 року в
м.Одеса.

Виступили: Кухарєв І.А. зауважив, що чемпіонат на короткій воді пропонують
провести в своєму місті представники Ужгорода, про що повідомили Комітет
Мастерс в листі. Але С. Крот повідомив, що вони не надали ніяких документів,
навіть, хто підписав цей лист, невідомо. А також С.Крот підкреслив, що при
розгляді пропозиції від Чернігова не буде голосувати ні «ЗА», ні «ПРОТИ», щоб
голосування було об’єктивним.
Для проведення Чемпіонату України на відкритій воді І.Кухарєв запропонував Біле
озеро в м. Кузнецовськ. О.Єсипенко наголосив, що з усіх точок зору проведення
цього чемпіонату в м. Одеса є більш прийнятним. А.Маслій додав, що пропозиції
проведення Чемпіонату на відкритій воді в м.Одеса та Чемпіонату України по
короткій воді в м.Чернігів є оптимальними.
І.Кухарєв наголосив, що необхідно календар зональних змагань в категорії
Мастерс також публікувати на разом з календарем офіційних змагань на сайті
ФПУ, як це робилось у 2015 році.
Запропоновано: затвердити проект календаря змагань з плавання в категорії
Мастерс на 2016 рік.
Басейн
Термін
Назва змагань
Місто
№
1

Квітень
23-24

Чемпіонат України в категорії
Мастерс у 50-ти метровому басейні

Дніпропетровськ

50 м

2

Серпень

Чемпіонат України в категорії
Мастерс у 25-ти метровому басейні

Чернігів

25 м

3

23-25
Вересень

Одеса

2 км,

04 – 07

Чемпіонат України в категорії
Мастерс у морі

естафета

Та подати його на розгляд Президією ФПУ.
Голосували: «ЗА» - 3 члени Комітету Мастерс (Маслій А.Ф., Єсипенко О.В.,
Кухарєв І.А.).
«УТРИМАВСЯ» - 1 член Комітету Мастерс (Крот С.О.).
Рішення прийнято за більшістю голосів.
Вирішили: Затвердити проект календаря змагань з плавання в категорії Мастерс
на 2016 рік та подати його на розгляд Президією ФПУ.
2. Обговорювали: виконання рішень Комітету Мастерс за 2015 рік.
Слухали: С. Крота, який повідомив, що загалом всі рішення Комітету Мастерс
можна вважати виконаними. До сих пір не отримано фінансовий звіт Р.Фріауфа по
проведенню Чемпіонату на довгій воді у Львові, але ми ще чекаємо на нього.
Програма ліцензування спортсменів Мастерс поки що буде реалізовуватись
шляхом складання реєстру клубів та спортсменів Мастерс. Голова Комітету
Мастерс ознайомив присутніх зі звітом роботи, який буде надано Президії ФПУ.

Було запропоновано провести опитування спортсменів та активістів руху Мастерс
з приводу оцінювання роботи Комітету Мастерс у 2015 році у соціальній мережі
Фейсбук.
Виступили: О.Єсипенко, І.Кухарєв, А.Маслій, які погодились з тим, що Комітет
Мастерс виконав всі задачі, які були поставлені перед ним у 2015 році.
Запропоновано: визнати роботу Голови та Комітету Мастерс в цілому
задовільною.
Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято.
Вирішили: визнати роботу Голови та Комітету Мастерс задовільною та
запропонувати спортсменам Мастерс оцінити роботу Комітету.
3. Обговорювали: звернення до Президії ФПУ з проханням підтримати ініціативу
присвоєння звання Заслужений майстер спорту України видатним українським
спортсменам: Ярощуку Вадиму Максимовичу та Ткаченко Володимиру
Валентиновичу.
Слухали: Крота С.О., який повідомив обставини, у зв’язку з якими
вищезазначеним спортсменам не було присвоєно звання Заслужений майстер
спорту України, та запропонував звернутись до Президії ФПУ з проханням
підтримати ініціативу присвоєння звання Заслужений майстер спорту України
видатним українським спортсменам:
Ярощуку Вадиму Максимовичу - дворазовому призеру ХХIV Олімпійських ігор в
Сеулі 1988 року, дворазовому призеру V Чемпіонату світу з водних видів спорту в
м. Мадрид (Іспанія) 1986 року та багаторазовому чемпіону та призеру чемпіонатів
Європи;
Ткаченко Володимиру Валентиновичу – призеру ХХIV Олімпійських ігор в Сеулі
1988 року, призеру VІ Чемпіонату світу з водних видів спорту в м. Перт (Австралія)
1991 року, переможцю Кубку світу з плавання 1990-1991 років та багаторазовому
чемпіону та призеру чемпіонатів Європи.
Запропоновано: зверненутись до Президії ФПУ з проханням підтримати ініціативу
присвоєння звання Заслужений майстер спорту України видатним українським
спортсменам.
Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято.
Вирішили: зверненутись до Президії ФПУ з проханням підтримати ініціативу
присвоєння звання Заслужений майстер спорту України видатним українським
спортсменам: Ярощуку Вадиму Максимовичу та Ткаченко Володимиру
Валентиновичу.

Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс»
Олександрович оголосив засідання закритим.
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