
КОМІТЕТ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

ПРОТОКОЛ № 26 
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

м.  Київ        «21» листопада 2017 р. 
 
 
 
Дата проведення зборів: «21» листопада 2017 р.  
 
ПРИСУТНІ: 4 (Чотири) члени Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ: 
Крот С.О.; 
Єсипенко О.В.; 
Маслій А.Ф.; 
Фріауф Р.І., 
а також запрошена представниця руху Мастерс, спортсменка Наталія 
Боршишкевич.  
ВІДСУТНІЙ: 1 (Один) член Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ: 
Кухарєв І.А.. 
 
 
Засідання відкрив Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ Крот С.О. 
та запропонував порядок денний.  
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Зміни до Календаря всеукраїнських змагань з плавання в категорії Мастерс на 
2018 рік.  
2. Підсумки Чемпіонату України з плавання в категорії Мастерс (басейн 25м), м. 
Біла Церква 10-12.11.2017. 
3. Підсумки роботи Комітету ветеранського руху «Мастерс» за 2017 рік. 
4. Різне. 

 
Голосували: одноголосно «ЗА».  

Вирішили: прийняти запропонований порядок денний. 

1. Обговорювали: Зміни до Календаря всеукраїнських змагань з плавання в 
категорії Мастерс на 2018 рік. 

Слухали: С.Крота, який повідомив, що керівництво харківського басейну 
запропонувало провести чемпіонат України по довгій воді в 2018 році в басейні 
«Акварена». Він вніс пропозицію про внесення змін до календаря Мастерс на 2018 
рік, а саме, провести чемпіонат України в категорії Мастерс (басейн 50м) в м. 
Харків в квітні-травні 2018 року.  

Голосували: «ЗА» - одноголосно. 



Вирішили: Внести зміни до календаря Мастерс на 2018 рік, а саме, провести 
чемпіонат України в категорії Мастерс (басейн 50м) в м. Харків, в басейні 
«Акварена» в квітні-травні 2018 року.  

2. Обговорювали: Підсумки Чемпіонату України з плавання в категорії Мастерс 
(басейн 25м) в м. Біла Церква 10-12.11.2017 р.. 

Слухали: відповідального О.Єсипенка, який повідомив про результати, які 
опубліковані на сайті ФПУ, та оголосив звіт цих змагань.  

Слухали присутню на зборах Н. Боришкевич, яка повідомила про запитання, які 
були під час змагань та зауважила, що, на її погляд, багато спортсменів Мастерс 
можуть собі дозволити  та мають бажання сплачувати стартові внески, побажала 
Комітету Мастерс гарних справ в майбутньому та подякувала за надану 
можливість взяти участь в засіданні Комітету.  

С.Крот запропонував Н.Боришкевич, Р.Фріауфу та І.Кухарєву створити ініціативну 
групу по збору благодійних стартових внесків під час проведення чемпіонату 
України Мастерс в Харкові в 2018 році для того, щоб співставити  розмови про 
стартові внески з реальною ситуацією, тому що, за його інформацією, на адресу 
ФПУ надійшли скарги про дуже великі розміри стартових внесків для участі в Іграх 
Баки 2018.   

Від Руслана Фріауфа надійшло запитання: на які результати спиралися під час 
оголошення про встановлені рекорди України Мастерс. Це питання вирішено 
обговорити в четвертому пункті «Різне». 

Запропоновано: Визнати чемпіонат України з плавання в категорії Мастерс 
(басейн 25м) в м. Біла Церква 10-12.11.2017 р. таким, що відбувся.  

Голосували: «ЗА» - одноголосно. 

Вирішили: Визнати чемпіонат України з плавання в категорії Мастерс (басейн 
25м) в м. Біла Церква 10-12.11.2017 р. таким, що відбувся.  

 
3. Обговорювали: Підсумки роботи Комітету ветеранського руху «Мастерс» за 
2017 рік.. 

Слухали: С.Крота, який повідомив , що роботу Комітету було продовжено на 1 рік. 
За цей період були проведені всі змагання, що заплановані. Наші спортсмени 
вдало виступили на Всесвітніх Іграх Мастерс 2017 в м. Окленд та дуже вдало на 
Чемпіонаті світу з водних видів спорту в м. Будапешт. Також розроблено та 
затверджено Президією «Порядок формування календаря Мастерс» та передано 
на затвердження «Положення про рекорди Мастерс» та «Положення про 
спортивний клуб Мастерс». В грудні місяці має бути сформовано ТОП-10 Мастерс 
України в форматі LEN та в національному форматі, а також рекорди України з 
плавання Мастерс на 01.01.2018 року. Відповідальні: Єранцева О.Ю. та Фріауф 
Р.І. 

Також керівник Комітету Мастерс звернувся до Фріауфа Р.І. з питанням, чому не 
було виконано в 2017 році рішення засідання № 19 Комітету Мастерс від 
07.04.2017 р. (питання 1.3 та питання 4), які він запропонував особисто. Р.Фріауф 



відповів, що, на його думку, Комітет Мастерс та Президія ФПУ ігнорує його 
пропозиції.  

Запропоновано: Вважати роботу Комітету задовільною. 

Голосували: «ЗА» - одноголосно. 

Вирішили: Вважати роботу Комітету Мастерс ФПУ задовільною. 

 
4. Обговорювали: (питання від Р.Фріауфа) про формування заявок щодо рекордів 
України.  

Слухали: О.Єсипенка, який повідомив, що протягом грудня буде сформовано 
таблицю вищих досягнень України в категорії Мастерс та надано до публічного 
огляду. Всі пропозиції щодо фіксації нових результатів можна надати на адресу 
Комітету Мастерс.  

Вирішили: Інформацію прийняти до відома.  

 
5. Обговорювали: (питання від Р.Фріауфа) про отримання екіпіровки збірної 
України, якою було заохочено всіх членів Комітету Мастерс.  
 

Слухали: Р.Фріауфа, який звернув увагу на те, що розміри отриманої форми не 
співпадають з тими, що він замовляв, також він заявив, що має бажання повернути 
її в зворотньому напрямку.   

Вирішили: Інформацію прийняти до відома.  

Голова Комітету ветеранського руху «Мастерс» ФПУ С. Крот подякував всім за 
співпрацю протягом трьох років та оголосив засідання закритим.  

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


