
КОМІТЕТ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

ПРОТОКОЛ № 21 
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС» 

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

м.  Київ                                                                             «06» червня 2017 р. 
 
 
 
Дата проведення зборів: «06» червня 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. Підсумки чемпіонату України з плавання в категорії Мастерс в м.Дніпро. 
2. Підготовка до чемпіонату України з плавання в категорії Мастерс на відкритій 
воді в Івано-Франківську.  
3. Проект Порядку формування календаря змагань з плавання в категорії Мастерс. 
4. Різне. 
  

 
Голосували: одноголосно «ЗА».  

Вирішили: прийняти запропонований порядок денний. 
 
1. Обговорювали: Підсумки чемпіонату України з плавання в категорії Мастерс в 
м.Дніпро. 
 
Слухали: О.Єсипенка, який повідомив, що чемпіонат України з плавання в категорії 
Мастерс зібрав 328 спортсменів, 18 клубів Мастерс взяли участь в командній 
першості. Кількість учасників цьогорічного чемпіонату була на рівні минулого року. 
Чемпіонат пройшов без особливих недоліків, на високому рівні.  
Для реєстрації рекорду світу в комбінованій естафеті (чоловіки, категорія 360+)  
зроблено сертифікат басейну «Метеор».  
 
Обговорювали: виступили І.Кухарєв,С.Крот, А.Маслій. Всі підтримали думку 
О.Єсипенка.  
 



Вирішили: вважати чемпіонат України з плавання в категорії Мастерс в м.Дніпро 
таким, що відбувся на високому рівні. 
 
Голосували: «ЗА» одноголосно. 
 
2. Обговорювали: Підготовка до чемпіонату України з плавання в категорії 
Мастерс на відкритій воді в Івано-Франківську 17-18 червня 2017 року. 
 
Слухали: А. Маслія, який повідомив, що до чемпіонату все готово, чекаємо на 
затверджений Мінмолодьспортом регламент найближчим часом. Оголосив 
кошторис витрат на проведення чемпіонату.   
 
Вирішили: прийняти інформацію про стан підготовки до чемпіонату України на 
відкритій воді 17-18 червня 2017р. в м. Івано-Франківськ до відома.  
 
3. Обговорювали: Проект Порядку формування календаря змагань з плавання в 
категорії Мастерс. 
 

Слухали: С.Крота, який повідомив, що згідно рішення Комітету Мастерс необхідно 
було розробити проект Порядку формування календаря змагань з плавання в 
категорії Мастерс. Відповідальними за це були призначені С.Крот та Р.Фріауф. Від 
Р.Фріауфа в встановлені терміни не надійшло жодних пропозицій, тому С. Крот 
запропонував розглянути свій варіант проекту, з яким всі члени Комітету Мастерс 
мали можливість ознайомитись в електронному вигляді, дати оцінку цьому 
документу, висловити зауваження та пропозиції.  
 
Питання обговорено. Суттєвих зауважень не надійшло.  

Вирішили: прийняти проект Порядку формування календаря змагань з плавання в 
категорії Мастерс, розроблений С.Кротом за основу, всім членам Комітету надати 
свої зауваження та доповнення до 11.06.2017р. та проголосувати за проект 
Порядку формування календаря змагань з плавання в категорії Мастерс в цілому 
на наступному засіданні Комітету. 

 
Голосували: «ЗА» одноголосно. 

. 

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


