КОМІТЕТ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС»

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ»
ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС»
ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ»
м. Київ

«15» січня 2016 р.

Дата проведення зборів: «15» січня 2016 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. Структурування руху Мастерс України.
2. Реєстрація рекордів з плавання в категорії Мастерс.
3. Фінансування руху Мастерс.
4. Різне.
Голосували: одноголосно «ЗА».
Вирішили: прийняти запропонований порядок денний.
1. Обговорювали: структурування руху Мастерс України.
Слухали: С.Крота, який повідомив, що згідно рішення Президії ФПУ Комітет
Мастерс має визначитись щодо структурування руху Мастерс. На даним момент
копії документів, які підтверджують юридичну реєстрацію, та списки спортсменів
надали тільки 9 клубів Мастерс та два клуби надали тільки списки спортсменів.
Виступили: О.Єсипенко, який висказав думку, що прийшов час для
притримуватись тих правил, які існують на світовій арені.
Р.Фріауф зауважив, що неможна нічого нав’язувати спортсменам.
С.Крот запропонував ті клуби, які не мають юридичної реєстрації, але надали
списки спортсменів вважати «командами», це дає їм можливість виступати в
командному заліку на українських змаганнях (крім змагань серед клубів), але для
того, щоб повноцінно брати участь в обговоренні проблем та вирішенні питань, які

стосуються руху Мастерс в Україні, цим клубам рекомендується пройти юридичну
реєстрацію та оформити документи належним чином.
Р.Фріауф повідомив, що зараз складно приймати рішення з цього питання, тому
що спортсмени недостатньо поінформовані.
А.Маслій підкреслив, що це питання вже розглядалось на попередніх засіданнях
Комітету, та рішення про проведення роботи з керівниками клубів та
спортсменами Мастерс вже приймалось.
О.Єсипенко, С.Крот, А.Маслій зауважили, що перед Комітетом Мастерс
поставлена конкретна задача, визначитись, за якими критеріями вести облік клубів
Мастерс та спортсменів Мастерс, які стартують на змаганнях особисто, всі
керівники клубів були поінформовані про необхідність подання копій документів
про реєстрацію клубів та списків спортсменів. Ця робота проводилась протягом
місяця, та на попередньому засіданні було прийняте рішення про те, що ВАПКМ
розгляне це питання та надасть свої пропозиції, але пропозицій не надійшло.
У зв’язку з цим запропоновано вести облік плавальних клубів Мастерс за наявності
документів, що підтверджують юридичну реєстрацію, а спортсменів, що стартують
особисто – за участю в офіційних змаганнях з плавання на протязі попереднього
року.
Р.Фріауф повідомив, що пропозицій від Золотька В.Є. та Фесенка С.Л. з цього
питання не надходило та воно з ними не обговорювалось, тому необхідно це
зробити найближчим часом.
Золотько В.Є. підключився до обговорення та не мав заперечень проти
запропонованого порядку обліку клубів та спортсменів Мастерс, також він
зауважив, що, напевно, Фесенко С.Л. теж не заперечував би проти таких
пропозицій. Ніяких зауважень, заперечень, пропозицій від Золотька В.Є. не
надійшло.
Запропоновано: вести облік плавальних клубів Мастерс за наявності документів,
що підтверджують юридичну реєстрацію, а спортсменів, що стартують особисто –
за участю в офіційних змаганнях з плавання на протязі попереднього року.
Голосували: «ЗА» одноголосно.
Вирішили:
1. Плавальним клубом Мастерс України вважати громадську організацію, яка
зареєстрована органами місцевого самоврядування та має відповідні
підтверджуючі документи.
2. Членство в клубі визначається виключно керівництвом плавального клубу
Мастерс України.
3. Вести облік плавальних клубів Мастерс України на підставі наданих копій
документів про юридичну реєстрацію та списків спортсменів клубу. Облік
спортсменів Мастерс, що виступають в особистому заліку, вважати учасниками
руху Мастерс за їх участю в офіційних змаганнях з плавання в категорії Мастерс

на протязі попереднього року, що повинно бути відображено у відповідних
підсумкових протоколах змагань.
4. Ті клуби, які не мають юридичної реєстрації та подали списки спортсменів, які є
дійсними членами руху Мастерс України, вважати командами.
5. Перехід спортсменів Мастерс між клубами може відбуватись до початку перших
офіційних змагань календарного року.
6. Якщо спортсмен плавального клубу Мастерс України бажає під час командних
змагань приносити очки своєму клубу, то протягом всього календарного року він
повинен виступати тільки за один клуб. Якщо спортсмен бажає змінити свою
приналежність до клубу, він має повідомити про це керівників обох клубів та
Комітет Мастерс.
Якщо на початку наступного року ніхто зі спортсменів та керівництва клубів не
виказав бажання про вихід зі складу клубу, минулорічний склад автоматично
вважається дійсним. Також керівництво клубів має інформувати Комітет Мастерс
щодо вступу до складу їх клубу нових спортсменів Мастерс протягом року.
7. Якщо протягом календарного року спортсмен виступав на українських або
міжнародних змаганнях за інший клуб, то його бали в командній першості не
враховуються жодному клубу, що не виключає можливості участі спортсмена в
особистій першості.
Подати Президії ФПУ ці пропозиції Комітету Мастерс щодо «структурування руху
Мастерс України».
2. Обговорювали: Реєстрація рекордів з плавання в категорії Мастерс.
Слухали: О.Єсипенка, який повідомив, що у зв’язку з тим, що затверджено
Правила змагань та Правила реєстрації рекордів з плавання в категорії Мастерс,
виникає питання про існуючі вищі досягнення України з плавання в категорії
Мастерс. Проблема полягає в тому, що деякі змагання, результати яких є в
таблиці вищих досягнень, не відповідали Правилам змагань з плавання, тому ці
результати не можуть вважатися рекордами України, але є й результати показані
на чемпіонатах Світу, Європи, України та інших змаганнях, які можуть бути
зараховані як рекорди України. Тому пропонується залишити таблиці вищих
досягнень України з плавання в категорії Мастерс в тому вигляді, в якому вона
існує та почати вести рекорди України, починаючи з 2016 року.
Виступили: С.Крот, який повідомив, що є вищі досягнення, які показні на
чемпіонатах світу та Європи, дуже високі. Деякі спортсмени на даний час не
виступають на змаганнях, але у випадку прийняття запропонованого О.Єсипенко
рішення, в таблиці рекордів України можуть з’явитись дуже низькі результати,
реальна картина буде вимальовуватись декілька років. С.Крот запропонував
результати чемпіонатів світу та Європи, та, можливо, міжнародних змагань, які
проводились у відповідності з міжнародними стандартами, які зараз є вищими
досягненнями України, вважати рекордами України та перенести їх до таблиці
рекордів.

І.Кухарєв запропонував всі вищі досягнення України вважати рекордами та
продовжувати вести існуючу таблицю вищих досягнень як таблицю рекордів
України.
А.Маслій запропонував таблицю вищих досягнень України залишити в тому
вигляді, якою вона є на 31 грудня 2015 року. А з 01 січня 2016 року вести таблицю
рекордів України, в яку перенести результати спортсменів, показані на офіційних
міжнародних та всеукраїнських змаганнях (тобто проведених згідно Правил
змагань кваліфікованою суддівською колегією і результати яких сумніву не
підлягають).
Р.Фріауф зазначив, що Правила реєстрації рекордів затверджені нещодавно,
спортсмени «Мастерс» не мали можливості ознайомитись з ними, тому всі вищі
досягнення, які існують на даний момент, мають вважатись рекордами України.
У зв’язку низькою якістю зв’язку членам Комітету було важко провести повноцінне
обговорення цього питання, було запропоновано перенести обговорення на
наступне засідання.
Запропоновано: перенести обговорення питання рекордів України з плавання в
категорії Мастерс на наступне засідання, яке заплановано приблизно на
25.01.2016 року. Всім членам Комітету Мастерс обміркувати це питання та надати
свої пропозиції.
Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято.
Вирішили: перенести обговорення питання рекордів України з плавання в
категорії Мастерс на наступне засідання, яке заплановано приблизно на
25.01.2016 року. Всім членам Комітету Мастерс обміркувати це питання та надати
свої пропозиції.
З причини низької якості зв’язку також було перенесено обговорення питань № 3
та 4 порядку денного на наступне засідання 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

