КОМІТЕТ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС»

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ»
ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС»
ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ»
м. Київ

«24» грудня 2015 р.

Дата проведення зборів: «24» грудня 2015 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..
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обговорення календаря змагань Мастерс на 2016 рік, запропонований
І.Кухарєвим.
2. Відповідь на лист пана Золотько В.Є.
3. План роботи Комітету на 2016 рік.
4. Різне.
Голосували: одноголосно «ЗА».
Вирішили: прийняти запропонований порядок денний.
1. Обговорювали: календар змагань з плавання в категорії Мастерс на 2016 рік,
запропонований І.Кухарєвим.
Слухали: С.Крота, який попросив І.Кухарєва представити цей календар. Чому в
ньому вказані інші терміни та місця проведення офіційних змагань, чому зональні
змагання вказані як Чемпіонати та Кубки України, хто цей календар формував?
Виступили: І.Кухарєв, який повідомив, що цей календар складено ВАПКМ, та цей
документ пропонується для затвердження ФПУ.
С.Крот підкреслив, що календар офіційних змагань Мастерс на 2016 рік
затверджено на попередньому засіданні Комітету та затверджено на Президії ФПУ
12.12.2015 року, та І.Кухарєв голосував за його затвердження. Звідки з’явились
інші дати та місця проведення змагань, невідомо.

О.Єсипенко підкреслив, що в календарі офіційних українських змагань з плавання
в категорії Мастерс є три чемпіонати України, а інші змагання можуть бути
зональними, але мати назву «Чемпіонат України» та «Кубок України» вони не
можуть, тому що проведення Чемпіонатів та Кубків України – це прерогатива
Мінмолодьспорту та ФПУ.
Р.Фріауф повідомив, що Чемпіонат України на короткій воді хоче провести клуб
«Олімпік» в м. Ужгород. Та настоював на збереженні назв «Кубок України» та
«Чемпіонат України» для зональних змагань у зв’язку з тим, що це допомагає в
роботі з потенційними спонсорами змагань.
С.Крот зауважив, що клуб «Олімпік» не надав необхідні документи до
затвердження офіційного календаря українських змагань Мастерс не тільки
Комітетом, а й Президією. Кошторис від клубу «Олімпік» надійшов до Комітету
тільки 22.12.2015.
Р.Фріауф запропонував затвердити новий календар змагань, запропонований
І.Кухарєвим, враховуючи заявку клубу «Олімпік».
О.Єсипенко та С.Крот нагадали, що на минулому засіданні , на якому Р.Фріауф був
відсутній, календар офіційних змагань з плавання в категорії Мастерс вже
затверджено, більш того, його вже затвердила Президія ФПУ. Всі змагання, які є в
запропонованому І.Кухарєвим календарі, зональні, затверджувати їх на засіданні
Комітету ніякої необхідності немає, Комітет може прийняти цей календар до уваги,
але в назвах змагань не повинно бути слів «Кубок України» та «Чемпіонат
України».
Р.Фріауф висказав категоричне заперечення, та настоював на своїй думці про
використання назв «Кубок України» та «Чемпіонат України» для зональних
змагань, тому йому було запропоновано звернутись з офіційним запитом до ФПУ
або до Мінмолодьспорту для з’ясування істини.
Запропоновано: прийняти до відома календар зональних змагань в категорії
Мастерс на 2016 рік. Р.Фріауфу з’ясувати можливість використання назв «Кубок
України» та «Чемпіонат України» для зональних змагань, внести виправлення в
календар за необхідності. Коректний варіант календаря зональних змагань з
плавання в категорії Мастерс розглянути на наступному засіданні Комітету
Мастерс (орієнтовно 15 січня 2016 року).
Голосували: «ЗА» одноголосно.
Вирішили: прийняти до відома календар зональних змагань в категорії Мастерс
на 2016 рік. Коректний варіант календаря зональних змагань з плавання в категорії
Мастерс на 2016 рік розглянути на наступному засіданні Комітету Мастерс
(орієнтовно 15 січня 2016 року).
2. Обговорювали: Відповідь на лист пана Золотька В.Є.
Слухали: С. Крота, який повідомив наступне:
на засіданні Комітету Мастерс, яке відбулось 20.11.2015 року вже обговорювалось
питання відповідності найкращих результатів, показаних на змаганнях Відкритий
Кубок м. Києва 2015 з плавання в категорії Мастерс, вимогам реєстрації рекордів

України та Європи (питання 1). Прийняте рішення з цього питання. Пану Золотьку
В.Є. було надіслано відповідь на його запит.
23.12.2015 року отримано підсумкові протоколи Відкритого Кубку Києва з плавання
в категорії Мастерс з підписом Головного судді та підсумок командної першості від
ФПУ з проханням розглянути питання про реєстрацію рекордів України та Європи
з плавання в категорії Мастерс.
Виступили: О.Єсипенко, який наголосив, що змагання Відкритий Кубок Києва з
плавання в категорії Мастерс, який проходив 24-25 жовтня 2015 року, відбулись з
рядом порушень Правил змагань з плавання в тому числі в категорії Мастерс,
тому результати цих змагань не можуть розглядатись як рекорди України та
Європи, а саме:
1. Суддівська бригада не була укомплектована мінімальною кількістю суддів. На
бортику були відсутні судді по стилю, суддів на поворотах або не було, або було
недостатньо.
2. Кваліфікація деяких суддів не відповідала займаним посадам. Так, суддястартер, даючи старт, неодноразово забував дати команду «На старт».
3. Спортсмени стартували в плавальних костюмах, які заборонені Правилами
проведення змагань з плавання в категорії Мастерс (далі Правилами);
4. Мали місце масові порушення Правил з боку спортсменів;
5. Система електронного хронометражу працювала некоректно, про що свідчать
чисельні скарги спортсменів-учасників змагань.
Запропоновано: на підставі викладених аргументів надати відповідь ФПУ на
отриманий запит.
Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято.
Вирішили: Підтвердити обґрунтованість попереднього висновку, викладеного в

листі № 29 від 10.12.2015 року до пана Золотька В.Є..
Ретельно проаналізувавши умови проведення змагань, стан суддівства, роботу
системи електронного хронометражу, відеозаписи запливів та відгуки багатьох
спортсменів-учасників змагань, Комітетом Мастерс ФПУ встановлено, що
змагання Відкритий Кубок Києва з плавання в категорії Мастерс, який проходив 2425 жовтня 2015 року, відбулись з рядом порушень Правил змагань з плавання в
тому числі в категорії Мастерс, тому результати цих змагань не можуть
розглядатись як рекорди України та Європи. Надати відповідь на запит ФПУ.
3. Обговорювали: план роботи Комітету Мастерс на 2016 рік.
Слухали: С.Крота, який повідомив про те, що Президією ФПУ 12.12.2015 року
прийняте рішення: «Доручити комітету «Мастерс» спільно с Фесенко С.Л. та
Золотько В.Є. розробити та подати на затвердження регламентні документи щодо

структурування руху «Мастерс» у строк до наступного засідання Президії (до кінця
січня 2016 року).
Комітетом Мастерс розпочато роботу зі складання реєстру клубів Мастерс та
спортсменів Мастерс України.
Запропоновано: Асоціації плавальних клубів Мастерс розглянути питання
структурування руху «Мастерс» та внести свої пропозиції на наступному засіданні
Комітету Мастерс (орієнтовно 15.01.2016 року).
Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято.
Вирішили: продовжувати роботу зі складання реєстру клубів Мастерс та
спортсменів Мастерс України, ВАПКМ розробити та внести свої пропозиції щодо
структурування руху «Мастерс» на наступному засіданні Комітету.
4. Обговорювали: призначення відповідального за збір стартових внесків під час
проведення офіційних українських змагань з плавання в категорії Мастерс.
Слухали: С. Крота, який запропонував призначити одну особу з Комітету Мастерс,
яка відповідала би за збір стартових внесків під час проведення офіційних
українських змагань з плавання в категорії Мастерс. Пропонується кандидатура
А.Маслія.
Виступили: Р. Фріауф, який категорично заперечив проти призначення однієї
людини та зауважив, що збирати стартові внески може відповідальний за
проведення змагань.
А.Маслій, який повідомив, який повідомив, якщо Комітет проголосує за це рішення,
то він не проти взяти на себе такі обов’язки: збір грошових коштів з видачею
квитанції на готівку та зарахування безготівкових коштів на розрахунковий рахунок;
надання звіту; передача коштів за призначенням за рішенням організаторів
змагань або Комітету. Всі дозвільні документи в наявності (ФОП, вид діяльності,
бухгалтер, оцінювач).
Запропоновано: членам Комітету розробити пропозиції з цього питання до
наступного засідання Комітету.
Голосували: «ЗА» одноголосно.
Вирішили: розробити пропозиції щодо збору стартових внесків під час
проведення офіційних українських змагань з плавання в категорії Мастерс та
розглянути їх на наступному засіданні Комітету Мастерс.
Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ Крот Станіслав
Олександрович оголосив засідання закритим.
Голова Комітету
ветеранського руху «Мастерс» ФПУ

С.О.Крот

Секретар

О.О.Кутуєва

