
Текст відповіді (направлено О. Доценко): 

21.10.2019 р.    №  165  

Доценко 

Олені 

 

Шановна Олено Володимирівно!  

Федерація спортивного орієнтування України повідомляє Вам, що Президія 

розглянула Ваше звернення від 20.10.2019 щодо проведення змагань зі спортивного 

орієнтування 23 -24.05.2020 в м. Київ в форматі CITY RACE EURO 

TOUR (https://cityracetour.org/)  

1) вітаємо з попаданням в сім'ю стартів CITY RACE EURO TOUR  

https://cityracetour.org/   

2) Інформуємо, що ФСОУ сформувала і подала в ММСУ календар 2020 зі 

спортивного орієнтування. У цьому календарі є вже старт в форматі CITY RACE (+ два 

етапи КУ + два етапи WRE) 29 -31.05.2020 в м. Київ.  

ФСОУ, як і Ви, піклується про залучення іноземних учасників до змагань в Україні, і 

організатори (В. Кудрін) будуть подавати у жовтні свій проект на включення в формат 

EURO TOUR ( https://cityracetour.org/ ). 

Запланований район проведення змагань 31.05.2020 в м. Київ також передбачає 

використання перебігання через ТРИ пішохідних київських моста (+ міст через вулицю 

Інститутську). 

3) Нагадуємо Вам, що в 2017 році Ви проводили змагання в форматі CITY RACE 

спільно з В. Кудріним, і в подальшому в період 2017 -2019 рр. організатором цього 

формату змагань в м. Київ у травні на День Києва (+ етапи КУ + WRE) був В. Кудрін. 

Змагання пройшли на високому організаційному рівні, і у ФСОУ немає причин щось 

змінювати.  

4) В. Кудрін (як організатор) своєчасно подав свої пропозиції до календаря ФСОУ 

2020, які були затверджені рішенням Президії ФСОУ. 

5) ФСОУ не буде підтримувати Ваш захід 23 -24.05.2020 в м. Київ, так як: 

- при формуванні календаря ФСОУ Ви не подали свої пропозиції, і при 

затвердженні ЄКП федерація не розглядала ситуацію про проведення інших заходів в 

Києві в аналогічному форматі на тій саме місцевості за тиждень до змагань ФСОУ;  

- ФСОУ включила в свій календар змагання 28 -31.05.2020 в м. Київ (Організатор –   

В. Кудрін), про що була розміщена інформація на сайті заявок ФСОУ;  

- проведення змагань у двох однакових форматах в одному місці (на одній 

місцевості) з різницею в один тиждень не сприяє підвищенню інтересу з боку іноземних 

спортсменів, поліпшенню структури календаря ФСОУ і мікроклімату в середовищі 

орієнтувальників України, і може привести до ко нфліктної ситуації, аналогічній торішньої 

ситуації з Вами, як організатором у м. Київ, у головній ролі;  

6) ФСОУ рекомендує Вам розглянути інші терміни, коли є вікна в календарі ФСОУ 

2020 (наприклад 22-24.08.2020) або змінити місце проведення змагань (не Ки їв); 

7) Нагадуємо, що відповідно до статуту завдання ФСОУ - захист інтересів своїх 

членів, і в даній ситуації ФСОУ буде підтримувати тих Організаторів, які своєчасно подали 

заявку на проведення своїх заходів. 

Також, ФСОУ залишає за собою право звернутися в  організацію CITY RACE EURO 

TOUR з рекомендацією не включати змагання в м. Київ 23 -24.05.2020 в перелік своїх 

заходів, як такі, що не відповідають інтересам ФСОУ. 

 

  З повагою 

 

Президент               Т. П. Божко 

ФСО України  
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