
EUROSAF STATEMENT CONCERNING WAR IN UKRAINE 

EUROSAF joins recent recommendations of the International Olympic Committee (IOC) and 
the World Sailing statement of 1 March. The EUROSAF Executive Board therefore decided 
the following: 

• EUROSAF suspends participation of Russian and Belarusian athletes and officials in 
EUROSAF events until further notice. This is especially to ensure the safety of all 
participants. EUROSAF has no events planned in Russia or Belarus in 2022. 

• The Executive Board strongly recommends all Members and event organizers to 
implement this measure and to suspend participation of Russian and Belarusian athletes 
and officials in their competitions and events. This also includes race officials’ spots 
allocated through the EUROSAF Race Officials Exchange Programme. 

• The Executive Board strongly recommends not sending athletes and officials to Russian 
and Belarusian events. 

• The upcoming EUROSAF General Assembly on 12 March 2022 will not take place in 
Croatia as planned due to the current situation in Europe, but online. More information 
on this will be sent separately to our Members soon. The Executive Board considers it is 
important to keep lines of communication open, so delegates from Russia and Belarus 
are also welcome in this online meeting. 

• The Executive Board expresses its appreciation for Yana Dobzhitskaya as a EUROSAF 
Executive Board member from Russia with enormous knowledge and commitment to the 
sport of sailing, especially within Europe. She will therefore continue to be involved and 
attend all meetings. However, she will not participate in decisions concerning Russia, 
Belarus, and Ukraine. 

• The Executive Board is committed to helping Ukrainian sailors as much as it can. Only 
last year, the very first international sailing championship took place in Ukraine, under 
the EUROSAF umbrella. As a first measure, the Executive Board has decided to waive 
both the EUROSAF membership fee for the Sailing Federation of Ukraine and the entry 
fee for Ukrainian sailors in EUROSAF events in 2022. Our thoughts are with our friends 
in the Ukrainian sailing community, whom we will support in any way we can. 

The Executive Board looks forward to peace returning immediately and to sailing resuming in 
friendly competition. In the meantime it will continue to monitor the situation and adapt its 
decisions and recommendations accordingly. 
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Заява EUROSAF щодо війни в Україні  
EUROSAF приєднується до останніх рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету 
(МОК) та Заяви Всесвітнього вітрильного спорту від 1 березня. Тому Виконавча рада 
EUROSAF вирішила наступне:  

• EUROSAF призупиняє участь російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб у 
заходах EUROSAF до подальшого повідомлення. Це особливо для забезпечення безпеки 
всіх учасників. EUROSAF не планує заходів в Росії або Білорусі в 2022 році. 

• Виконком наполегливо рекомендує всім членам і організаторам заходів здійснити цей 
захід і призупинити участь російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб в їх 
змаганнях і заходах. Це також включає в себе місця гоночних чиновників, виділені в 
рамках програми обміну гоночних посадових осіб EUROSAF. 

• Виконком настійно рекомендує не відправляти спортсменів і чиновників на російські і 
білоруські заходи. Виконком настійно рекомендує не відправляти спортсменів і 
чиновників на російські і білоруські заходи. 

• Майбутня Генеральна Асамблея EUROSAF 12 березня 2022 року відбудеться не в 
Хорватії, як планувалося, у зв'язку з поточною ситуацією в Європі, а онлайн. Більш 
детальна інформація про це буде надіслана нашим членам найближчим часом. Виконком 
вважає важливим тримати лінії зв'язку відкритими, тому делегати з Росії та Білорусі 
також вітаються на цьому онлайн-засіданні. 

• Виконавча рада висловлює вдячність Яні Добжицькій як члену Виконавчої ради 
EUROSAF з Росії з величезними знаннями та відданістю спорту вітрильного спорту, 
особливо в Європі. Тому вона буде продовжувати брати участь і відвідувати всі зустрічі. 
Однак вона не братиме участі в рішеннях щодо Росії, Білорусі та України. Виконавча 
рада висловлює вдячність Яні Добжицькій як члену Виконавчої ради EUROSAF з Росії з 
величезними знаннями та відданістю спорту вітрильного спорту, особливо в Європі. 
Тому вона буде продовжувати брати участь і відвідувати всі зустрічі. Однак вона не 
братиме участі в рішеннях щодо Росії, Білорусі та України. 

• Виконавча рада прагне допомагати українським морякам, наскільки це можливо. Тільки 
в минулому році в Україні відбувся перший міжнародний чемпіонат з вітрильного 
спорту, під парасолькою EUROSAF. В якості першого заходу Виконком прийняв 
рішення відмовитися як від членського внеску EUROSAF для Федерації вітрильного 
спорту України, так і від вступного внеску для українських моряків на заходах 
EUROSAF у 2022 році. Наші думки з нашими друзями в українській вітрильній 
спільноті, яких ми будемо підтримувати будь-яким способом. 

Виконавча рада сподівається на негайне повернення миру і відновлення плавання в дружній 
конкуренції. Тим часом вона буде продовжувати стежити за ситуацією і відповідним чином 
адаптувати свої рішення і рекомендації. 
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