
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО  ПІДРОЗДІЛУ 

ФЕДЕРАЦІЇ ПЛАВАННЯ  УКРАЇНИ  В М. КИЄВІ 05.09.2019 РОКУ

                                 м. Київ, Бастіонна 7,   Приміщення «СДЮШОР - 9»

         Присутні: Засько С., Нікітіна І., Казакова О., Голуб С., Крамаренко 
М., Савіна О., Хлопцов А., Чеботарьов В., Зевін Ю., Ємельяненко Г., 
Кузьменко Л., Чернищук С., Єрмішина О., Усова Р., Іванкевич С., 
Фісенко Л., Пухова М., Глушенко І., Патиковська М., Верниба О., 
Голуб М.

⦁ Перше питання порядку денного -  доповідач   Хлопцов А.  Всі 
присутні ознайомились  з рейтингом спортсменів та тренерів 
м. Києва на 01.09.2019 року та відбулось обговорення 
результатів спортсменів. 

⦁ Друге питання порядку денного – доповідач  Засько С. 

Обговорили терміни і місце проведення змагань з плавання, 
які заплановано провести до кінця 2019 року. Враховуючи 
побажання тренерів та можливості басейну «ППС», де 
планується проведення наступних змагань, вирішили:

13-14.10.2019 р.  – осінній чемпіонат м. Києва серед дорослих 
та молоді 

                                    (дівчата 2002-2003 р.н., юнаки 2001-2002 
р.н.)

03-05.11.2019 р. – осінній чемпіонат м. Києва серед юніорів 
(дівчата 

                                    2004-2005 р.н., юнаки 2003-2004 р.н.)

17-19.11.2019 р. – осінній чемпіонат м. Києва серед юнаків 
(дівчата 
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                                   2006 р.н. і молодші, хлопці 2005 р.н. і 
молодші).

⦁ Третє питання порядку денного – доповідач Засько С. 

Обговорили регламенти запланованих змагань, та відбулось 
голосування з цього питання. 

⦁ Чемпіонат м. Києва серед дорослих та молоді відбудеться 
за дводенною програмою. Допуск спортсменів на ці 
змагання – не нижче КМСУ. Відповідальний тренер за 
формування команди м. Києва на участь у чемпіонаті 
України – Хлопцов А.

⦁ Чемпіонат м. Києва серед юніорів відбудеться за 
триденною програмою. Допуск спортсменів на ці 
змагання – не нижче ІІ дорослого розряду. Відповідальні 
тренери за формування команди м.Києва на участь у 
чемпіонаті України серед юніорів – Голуб С. та Толстих Л.

⦁ Чемпіонат м. Києва серед юнаків  відбудеться за 
триденною програмою. Допуск спортсменів на ці 
змагання – без обмеження спортивного розряду. Сильніші 
запливи будуть проводитись першими. Відповідальні 
тренери за  формування команди м.Києва на участь у 
чемпіонаті України серед юнаків – Чеботарьов В. та один з 
тренерів ДЮСШ «Дельфін». Прізвище другого тренера 
визначиться після  чемпіонату м. Києва серед дорослих.

На всіх трьох змаганнях буде відбуватись лише по одному  
запливу на дистанціях 800 та 1500 м вільним стилем. Ці 
запливи будуть формуватися за рейтингом спортсменів  
2019 року.

Голосування:   ЗА – 16 , ПРОТИ- 0, УТРИМАЛОСЬ - 1 

⦁ Четверте питання порядку денного. 
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Сформована суддівська колегія на проведення змагання з 
плавання на 85 %.

Засько С. запропонувала провести до кінці вересня п.р.  
суддівський семінар для всіх бажаючих,  батьків спортсменів 
та шанувальників плавання, з метою їх залучення до 
проведення змагань з плавання: нагородження учасників 
змагань, інформатор, фото-кореспондент, суддя при 
учасниках.

⦁ П`яте питання порядку денного:

5.1. Обговорювали питання щодо сплати стартових внесків на 
змаганнях.   

Вирішили, на  всіх змаганнях з плавання в м.Києіві,  оплата за 
одну дистанцію – 75 грн 

Голосування: ЗА – 16 чоловік, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛОСЬ – 1

5.2. Для збереження тренерської етики та уникнення 
конфліктних ситуацій, пов’язаних з перехідом спортсмена  від 
одного тренера до іншого , які  за останній час почастішали  у 
плавців м.Києва – відбулось обговорення цього питання.

Доручили представнику ВП ФПУ в м.Києві, в межах його 
повноважень,  розробити систему підписання заяв 
спортсменів в разі виникнення подібної ситуації.

5.3. Обговорювалось питання, стосовно формування збірних  
команд м.Києва на участь у чемпіонатах України серед 
юніорів, молоді та дорослих, а саме, враховувати результати 
спортсменів молодшого віку, які стартували на  змаганнях 
своєї вікової категорії .  

Прийняли рішення комплектувати команди на чемпіонати 
України за рейтингом результатів як старших, та і молодших 
спортсменів.
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5.4. Наступне засідання ВП ФПУ в м.Києві планується провести 
на початку грудня п.р.. Формування календарю змагань з 
плавання на 2020 рік, формування списків збірної м. Києва з 
плавання на 2020 рік за підсумками виступу плавців у 2019 
році.

Генеральний секретар 

ВП ФПУ в. м.Києві                                                                 С. Засько  

ЗМАГАННЯ

заплановані до  кінця 2019 року

12-14.10.2019 -  чемпіонат м. Києва серед чоловіків, жінок та 
молоді
                                (дівчата 2002-2003 р.н., юнаки 2001-2001 р.н.) 
                                За 22 дні до ЧУ
06-09.11.2019 – чемпіонат України  м.Бровари     

02-04.11.2019 – чемпіонат м. Києва серед юніорів (дівчата 
2004-2005 р.н., 
                                юнаки 2003-2004 р.н.)
                               За 15 днів до ЧУ
20-23.11.2019 – чемпіонат України м.Харків

15-17.11.2019 – чемпіонат м. Києва серед юнаків (дівчата 2006 
р.н. і 
                                молодші, юнаки 2005 р.н. і молодші)
                               За 15 днів до ЧУ
03-06.12.2019 – чемпіонат України м. Дніпро
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