
25 травня 2022 року 

Заява World Sailing щодо ситуації в Україні. 

На підставі Заяви про наміри World Sailing, опублікованої 18 квітня 
2022 року, Рада відправила на затвердження національним повноважним 
організаціям - членам World Sailing (MNAs) - доповнення Статуту World 
Sailing новою статею - 104 та Додатком D, що, у разі затвердження, 
дозволить MNAs та Раді (відповідно) тимчасово відстороняти осіб від участі 
в Раді та інших органах World Sailing у разі виникнення надзвичайних 
обставин. 
MNAs затвердили (більшістю - 75% поданих голосів) зміни статі статуту 
World Sailing про асоціацію, а саме: 

• MNAs затвердили (більшістю - 75% поданих голосів), що виникли 
надзвичайні обставини, які є підставою для тимчасового відсторонення 
відповідного - члена World Sailing Council відповідно до статті 104 та 
частини першої Додатка D до статей положення про асоціацію. 

• Рада затвердила (більшістю - 75% поданих голосів), що виникли 
надзвичайні обставини, які є підставою для тимчасового відсторонення 
від роботи відповідних членів комітетів, комісій, робочих груп та 
інших органів World Sailing, відповідно до статті 104 та частини першої 
Додатка D до статей положення про асоціацію.. 
 

Таким чином, з негайним набуттям чинності, ці особи тимчасово 
відстороняються, та не братимуть участь у відповідних заходах, чи 
конференціях World Sailing до подальшого повідомлення. Згідно з новою 
статтею, Рада переглядатиме ситуацію кожні три місяці. 
 
Протягом останніх місяців це питання було ретельно розглянуто Радою 
World Sailing протягом останніх місяців, з метою найкращого забезпечення 
інтересів вітрильництва. Важливою метою було зробити прийняття цього 
рішення максимально демократичним. 
 
Роз'яснення стосовно участі будь-якого судна, що належить, фактично 
контролюється чи керується російською чи білоруською фізичною або 
юридичною особою. 
 
На додаток до заяви World Sailing від 1 березня (можна переглянути тут ) 
World Sailing підтверджує, що міра включає призупинення участі будь-якого 
судна, що належить чи фактично контролюється або керується російською чи 
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білоруською фізичною чи юридичною особою. Також, ця вказівка 
відноситься до MNAs, асоціацій класів, пов’язаних організацій та всіх 
організаторів подій, та полягає у застосуванні тих самих заходів. 
Якщо це неможливо з організаційних або юридичних причин, World Sailing 
радить організаторам подій зробити все можливе, аби російські чи білоруські 
спортсмени (як окремі, так і команди), офіційні особи чи судна брали участь 
нейтрально, без національної символіки, кольорів, прапорів чи гімнів. 
World Sailing Board дякує всім зацікавленим сторонам за співпрацю та 
підтримку в дуже важкий час для багатьох людей у нашому виді спорту по 
всьому світу. 
 
 
Посилання на документ - https://www.sailing.org/2022/05/25/world-sailing-
statement-24-may-2022/ 
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