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ЗАЯВА 

1 лютого 2020 Президія ухвалила рішення подати заявку на проведення чемпіонату світу серед 

ветеранів з орієнтування бігом (далі WMOC) в м. Києві в 2023 році і створила робочу групу з 

підготовки подачі заявки. 

Як член ФСО України, як організатор, який має великий досвід в проведенні змагань подібного 

рівня в Україні та за кордоном, і просто як громадянин України хочу зробити заяву з цього 

приводу. 

Висловлюю незгоду з таким способом прийняття рішення з такого важливого питання тому, що: 

1) Питання не було в порядку денному, воно виникло спонтанно за день до засідання. Рішення 

було прийнято поспішно і кулуарно без відома широкого кола членів Федерації, яким потім ці 

змагання потрібно буде проводити. 

2) Не були запрошені зацікавлені особи (згідно з протоколом заїдання, розглядалися місця 

проведення Київ або Львів. Ніхто з відокремленого підрозділу ФСОУ Львівській обл. не був 

присутній на засіданні. Формально також не був запрошений голова Київського відокремленого 

підрозділу ФСОУ). Не були проведені консультації з особами, які мають досвід проведення таких 

заходів на ключових посадах. Рішення приймалося без інформації про підтримку заходу з боку 

місцевої влади. 

Такий легковажний підхід з самого початку ставить під загрозу планомірну підготовку до WMOC. 

Обсяг роботи на заходах такого рівня колосальний. Але перші два засідання робочої групи в Києві, 

на які я був запрошений, показали, що працювати нікому і ніколи. Так може тривати роками, що 

призведе до авралу і хаосу в організації в останні місяці перед чемпіонатом і ризику провалу 

змагань, що може завдати серйозної шкоди іміджу нашої Федерації і нашої країни на міжнародній 

арені, а також іміджу нашого спорту всередині країни. 

Після засідання президії за моїм наполяганням і дорученням Президента ФСОУ Т.Божко, в 

підрозділи ФСОУ був розісланий лист від імені представника робочої групи Е.Мазура з 

пропозицією регіонам України подати заявки на проведення WMOC 2023. І така заявка, наскільки 

мені відомо, була зроблена відокремленим підрозділом ФСОУ Львівській обл. 

У зв'язку з вищевикладеним пропоную наступне 

1. Робочій групі або її представнику відвідати Львів для ознайомлення з умовами проведення 

WMOC 2023: відповідність місцевості, арен, розміщення і транспорту, підтримка місцевої влади 

тощо і підготовки доповіді членам Президії. 

2. Зважаючи на надзвичайну важливість питання, прошу провести позачергове (очне) засідання 

президії ФСОУ. Мета засідання: розглянути доповідь робочої групи, вислухати всіх зацікавлених 

осіб і прийняти остаточне, більш зважене рішення щодо місця та дати можливого проведення 

WMOC 2023, а також визначити чіткі відносини з безпосереднім організатором в т.ч. фінансові, і 

т.д. Засідання прошу провести в першій половині березня для того, щоб мати час для підготовки 

заявки до подачі в IOF в термін до 31 березня 2020. 

З повагою, 

Кір'янов Віктор    


