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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ«ВІТРИЛЬНА
ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ»
Україна, 01601, м. Київвул. Еспланадна 42 оф. 815
тел/факс +380 (44) 289-50-73 E-mail: sfu@sfu.com.ua

№ 006/02
TO: WORDL SAILING
FROM: SAILING FEDERATION OF UKRAINE

SAILING FEDERATION of UKRAINE
42 Esplanadnastr. Of. 815UkraineKiev 01601
тel/faxs +380 (44) 289-50-73 E-mail: sfu@sfu.com.ua
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March, 01 2022

Dear Sirs!
The public Ukrainian organization "Sailing Federation Ukraine" addresses you from the
sailing community of Ukraine.
The Russian Federation with the support of the Republic of Belarus has started the new
wave of aggression against Ukraine.
This is an act of war, an attack on the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, a
brutal violation of the UN Charter and basic norms and principles of the international law as
well as the principles of the Olympic Charter and the Olympic Truce.
We join the call of the International Olympic Committee to all International Sports
Federations to relocate or cancel their sports events currently planned in Russia or Belarus.
We also urge all International Sports Federations do not consider these countries for
hosting any future sports events before these governments stop military aggression against
Ukraine and restore respect to the principles of international law.
If this does not happen, please apply the following sanctions:
1) Exclude Russia from all WS communities
2) Prohibit any Russian and Belarusian athletes from competing in international
competitions
3) Stop the sale of rights to broadcast international sports events to Russian and
Belarusian channels
4) Prohibit Russian and Belarusian companies from sponsoring international
competitions and clubs.
We kindly ask WS to support Ukraine with information: join the dissemination of truthful
information about the actions of the aggressor countries (Russia and Belarus)
Please accept the letter as urgent submission for the nearest meeting.

Rodion Luka
President of the Sailing Federation of Ukraine
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Переклад
Пані та панове
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Громадська організація «Вітрильнафедерація України» звертається до вас від
парусної спільноти України.
Російська Федерація за підтримки Республіки Білорусь розпочала нову хвилю агресії
проти України.
Це акт війни, посягання на суверенітет і територіальну цілісність України, брутальне
порушення Статуту ООН та основних норм і принципів міжнародного права, а також
принципів Олімпійської хартії та Олімпійського перемир’я.
Ми приєднуємося до заклику Міжнародного олімпійського комітету до всіх
міжнародних спортивних федерацій перенести або скасувати свої спортивні заходи, які
зараз плануються в Росії чи Білорусі.
Ми також закликаємо всі міжнародні спортивні федерації не розглядати ці країни для
проведення будь-яких майбутніх спортивних заходів до того, як ці уряди припинить
військову агресію проти України та не відновлять повагу до принципів міжнародного
права.
Якщо цього не станеться, застосуйте такі санкції:
1) Виключити Росію з усіх спільнот WS;
2) заборонити російським та білоруським спортсменам брати участь у міжнародних
змаганнях;
3) Припинити продаж прав на трансляцію міжнародних спортивних заходів
російським та білоруським каналам;
4) Заборонити російським та білоруським компаніям спонсорувати міжнародні
змагання та клуби.
Підтримуйте Україну інформацією: долучайтеся до поширення правдивої інформації
про дії країн-агресорів (Росія та Білорусь).
Президент «Вітрильної федерації України»
Родіон Лука

