КОМІТЕТ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС»

ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ»
ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ВЕТЕРАНСЬКОГО РУХУ «МАСТЕРС»
ГО «ФЕДЕРАЦІЯ ПЛАВАННЯ УКРАЇНИ»
м. Київ

«28» квітня 2016 р.

Дата проведення зборів: «28» квітня 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. Підсумок чемпіонату України Мастерс в м. Дніпропетровськ.
2. Підготовка до чемпіонату Європи Мастерс 2016.
3. Підготовка до чемпіонату України Мастерс (басейн 25 м) в м. Чернігів.
4. Перенесення термінів чемпіонату України на відкритій воді в м. Одеса.
5. Виконання попередніх рішень Комітету та затвердження їх Президією ФПУ.
6. Різне.
Голосували: одноголосно «ЗА».
Вирішили: прийняти запропонований порядок денний.
1. Обговорювали: Підсумок чемпіонату України Мастерс в м. Дніпропетровськ.
Слухали: С.Крота, який повідомив, що чемпіонат України Мастерс, який відбувся в
м. Дніпропетровськ 22-24 квітня 2016 року зібрав найбільшу за всю історію
проведення чемпіонатів кількість учасників та пройшов на досить високому рівні.
Чемпіонат України в категорії Мастерс відбувся повністю за рахунок фінансування
Міністерства молоді та спорту України та залучених від спонсорів коштів, що
дозволило учасникам не сплачувати стартовий внесок.
Виступили: Р.Фріауф, А.Маслій, О.Єсипенко, які висловили свою думку стосовно
чемпіонату України в Дніпропетровську та визнали, що змагання відбулись,
організація проведення чемпіонату була відповідною рівню офіційних
всеукраїнських змагань.

Запропоновано: визнати проведення чемпіонату України з плавання (басейн 50м)
в категорії Мастерс в м. Дніпропетровськ 22-24 квітня 2016 року задовільним.
Голосували: «ЗА» одноголосно.
Рішення прийнято за більшістю голосів.
Вирішили: визнати проведення чемпіонату України з плавання (басейн 50м) в
категорії Мастерс в м. Дніпропетровськ 22-24 квітня 2016 року задовільним.
2. Обговорювали: підготовка до чемпіонату Європи Мастерс 2016 в м. Лондон.
Слухали: С. Крота, який повідомив, що підготовка до чемпіонату Європи триває,
на даний момент команда українських спортсменів нараховує більш ніж 80 осіб.
Йде процес оформлення віз, є декілька відмов в візах від Посольства
Великобританії. А також довів до відома всіх членів Комітету з рішення Президії
ФПУ від 30.03.2016: «Розподілити кошти, призначені на фінансування чемпіонату
Європи з плавання в категорії Мастерс, між чемпіонами та призерами змагань»,
але на даний момент гроші не отримано.
Виступили: О.Єсипенко, який звернув увагу на те, що в естафетному плаванні
переможців та призерів чотири особи в команді та запропонував перемогу всієї
команди враховувати як одне призове місце.
І.Кухарєв зауважив, що крім чемпіонату в Лондоні, в вересні відбудеться чемпіонат
на відкритій воді в м. Рієка, там теж можуть бути призери, це теж потрібно
враховувати.
Запропоновано: кошти, призначені на фінансування чемпіонату Європи,
розподілити між призерами змагань в рівних долях з урахуванням чемпіонату на
відкритій воді в м. Рієка (Хорватія) 09-10 вересня 2016 року.
Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято.
Вирішили: розподілити кошти, призначені на фінансування чемпіонату Європи
2016, рівно між усіма переможцями та призерами чемпіонату Європи з водних
видів спорту в м. Лондон 25-29 травня 2016 року та чемпіонату Європи на
відкритій воді в м. Рієка (Хорватія) 09-10 вересня 2016 року. Тобто одна медаль –
певна сума, таку саму суму – за одне призове місце в естафетному плаванні на
чотирьох призерів.
3. Обговорювали: Підготовка до чемпіонату України Мастерс (басейн 25 м) в м.
Чернігів.
Слухали: Крота С.О., який повідомив про стан підготовки до чемпіонату України
Мастерс (басейн 25 м) в м. Чернігів, про заходи, які плануються під час
проведення чемпіонату.
Запропоновано: вважати стан підготовки до чемпіонату України Мастерс (басейн
25 м) в м. Чернігів задовільним.
Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято.

Вирішили: вважати стан підготовки до чемпіонату України Мастерс (басейн 25 м)
в м. Чернігів задовільним.
4. Обговорювали: Перенесення термінів чемпіонату України на відкритій воді в
м. Одеса
Слухали: Есипенко О.В., який повідомив про перенесення чемпіонату України на
відкритій воді серед професіоналів, тому доцільно було б одночасно перенести
чемпіонат в категорії Мастерс.
Виступили: І.Кухарєв, А.Маслій, Р.Фріауф. Були запропоновані варіанти
проведення чемпіонату на відкритій воді на Білому озері (Кузнецовськ) та озері
Чеха (Суми), але обидва варіанти потребують додаткового фінансування на
суддівство та технічне забезпечення проведення змагань.
Запропоновано: перенести терміни проведення чемпіонату України на відкритій
воді в категорії Мастерс разом з чемпіонатом на відкритій воді серед
професіоналів.
Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято.
Вирішили перенести терміни проведення чемпіонату України на відкритій воді в
категорії Мастерс разом з чемпіонатом на відкритій воді серед професіоналів.
5. Обговорювали:
Президією ФПУ.

Виконання попередніх рішень Комітету та затвердження їх

Слухали: Есипенко О.В., який зауважив, що незважаючи на те, що питання
затвердження рекордів з плавання в категорії Мастерс неодноразово
обговорювалось, рішення до цих пір не прийнято. Також на одному з попередніх
засідань Комітету були розроблені пропозиції щодо структурування руху Мастерс
України, а також було розроблено Положення про клуби Мастерс України.
Пропозиції та Положення були розглянуті на попередньому засіданні Президії
ФПУ, але рішення не було прийнято. Крім того, під час проведення чемпіонату
України в Дніпропетровську відбувся форум, на якому всі бажаючі мали
можливість поставити питання Президенту ФПУ Д.О.Качуровському.
Виступили: С.Крот, І.Кухарєв, Р.Фріауф.
С. Крот запропонував переглянути встановлені вищі досягнення України в
категорії Мастерс та ті, які не суперечать правилам, перенести до рекордів України
з плавання в категорії Мастерс.
О. Єсипенко запропонував залишити вищі досягнення України, які встановлені до
2016 року без змін, а рекорди України з плавання в категорії Мастерс вести з
початку 2016 року.
Запропоновано: Всім членам Комітету обміркувати пропозиції щодо
затвердження рекордів з плавання в категорії Мастерс, подати їх до 15 травня
2016 року та розглянути на наступному засіданні Комітету Мастерс.

А також звернутись до Президії ФПУ з питанням роз’яснення щодо прийняття
Положення про клуби Мастерс України та структурування руху Мастерс, а також
членам Комітету підготувати пропозиції щодо реєстрації рекордів України з
плавання в категорії Мастерс.
Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято.
Вирішили: Всім членам Комітету обміркувати пропозиції щодо затвердження
рекордів з плавання в категорії Мастерс, подати їх до 15 травня 2016 року та
розглянути на наступному засіданні Комітету Мастерс та звернутись до Президії
ФПУ з питанням роз’яснення щодо прийняття Положення про клуби Мастерс
України та структурування руху Мастерс.
6. Обговорювали: Різне. перерозподіл коштів, які Мінмолодьспорту планує на
фінансування офіційних змагань Мастерс у 2016 році.
Слухали: Крота С.О., який доповів про невідповідність запланованих
міністерством сум фінансування чемпіонатів України до тих реальних витрат, які
були подані в міністерство на початку року. С запланованих на чемпіонат на
відкритій воді 45000 грн. вистачить 25000 грн, а на чемпіонат України по короткій
воді 39000 грн. буде замало. Тому пропонується перерозподілити ці кошти та
звернутись до Мінмолодьспорту з відповідним листом.
Виступили: С.Крот, І.Кухарєв, Р.Фріауф.
Запропоновано: перенести 20000 грн. з 45000 грн., запланованих на чемпіонат
України на відкритій воді в м. Одеса 04-07 вересня 2016 року, до 39000 грн.,
запланованих на проведення чемпіонату України (басейн 25м) м. Чернігів 23-25
серпня 2016 року. Таким чином, на ЧУ в м. Одеса залишити 25000 грн., а на ЧУ в
м. Чернігів залучити 59000 грн. А також 5000 грн., які залишились від фінансування
чемпіонату України (басейн 50м) в м. Дніпропетровськ 22-24 квітня 2016 року,
додати до 60000 грн. на фінансування чемпіонату Європи з водних видів спорту в
м. Лондон 25-29 травня 2016 року, тобто загальна сума коштів на чемпіонат
Європи складатиме 65000 грн.
Прийняти запропоновану схему розподілу коштів в межах запланованої суми
фінансування Мінмолодьспортом офіційних змагань Мастерс у 2016 році.
Голосували: одноголосно «ЗА». Рішення прийнято.
Вирішили: перенести 20000 грн. з 45000 грн., запланованих на чемпіонат України

на відкритій воді в м. Одеса 04-07 вересня 2016 року, до 39000 грн., запланованих
на проведення чемпіонату України (басейн 25м) м. Чернігів 23-25 серпня 2016
року. Таким чином, на ЧУ в м. Одеса залишити 25000 грн., а на ЧУ в м. Чернігів
залучити 59000 грн. А також 5000 грн., які залишились від фінансування
чемпіонату України (басейн 50м) в м. Дніпропетровськ 22-24 квітня 2016 року,
додати до 60000 грн. на фінансування чемпіонату Європи з водних видів спорту в

м. Лондон 25-29 травня 2016 року, тобто загальна сума коштів на чемпіонат
Європи складатиме 65000 грн. Звернутись до Мінмолодьспорту з листом
відповідного змісту.

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

О.О.Кутуєва

Станіслав

