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Президентам Національних федерацій фехтування – членів FIE 

 
Шановний пане Президенте! 
 
Через декілька днів відбудеться Конгрес Міжнародної федерації фехтування, на якому 
вирішуватиметься питання не просто допуску російських та білоруських спортсменів до 
змагань. Нам доведеться вирішити, чи стоїмо ми на захисті олімпійських ідеалів і миру. 
 
Вже більше року Україна героїчно протистоїть жорстокій агресії Росії. 
 
2 березня 2022 року, слідуючи рекомендаціям МОК Виконком FIE заборонив участь у 
змаганнях російським та білоруським спортсменам. Відтоді ситуація в Україні ще 
погіршилась.  
 
Щодня від бойових дій та обстрілів гинуть українці, зокрема наші спортсмени. Загинуло 
вже 244 спортсменів та тренерів. Загинув батько олімпійської чемпіонки Олени Хомрової 
– Микола Хомровий, фехтувальник інваспорту Володимир Мотельчук. 35 спортсменів 
знаходяться в полоні. Велика кількість поранених. 
 
02 березня вночі, коли люди спали, Російські окупанти ракетним ударом зруйнували 
будинок у місті Запоріжжі, загинуло 13 осіб, багато поранених, ще багато людей 
знаходяться під завалами. 
 
Росія зруйнувала вже понад 343 спортивних об’єктів! Чи це справедливо, що через 
руйнування, постійні обстріли українські спортсмени не мають можливості готуватись до 
змагань та ризикують своїм життям, а російські спортсмени спокійно змагатимуться на 
міжнародній арені? 
 
Злочинна агресія активно підтримується російськими та білоруськими атлетами. 
Фехтувальник, президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков відверто 
підтримує агресію, висловлюючись, що воювати проти України – честь для російських 
спортсменів [1]. 
 
Значна частина російських спортсменів є офіцерами армії Росії (Софія Велика (шабля) – 
майор збройних сил РФ [2], Марія Ласіцкене (стрибки у висоту) – капітан збройних сил   
РФ [3]). Мовчання цих атлетів є фактичною згодою на вбивство українців та знищення 
Росією нашої держави. Більше того, на багатьох змаганнях російські спортсмени носять 
знак «Z», яким маркується техніка російських окупантів – в підтримку війни [4] [5] , багато 
всеросійських змагань проводяться  в підтримку війни.  
 
Російська Федерація віроломно порушила резолюції про олімпійське перемир'я, які були 
прийняті Генеральною Асамблеєю ООН. Під час Паралімпіади в Пекіні 24 лютого 2022 
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року за підтримки Білорусі розпочала широкомасштабне вторгнення на територію нашої 
Батьківщини та досі веде війну на знищення українського народу.  
 
З огляду на викладене Федерація фехтування України  звертається до Вас не допустити 
дозволу на участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях у 
будь-якому статусі, у тому числі нейтральному, до закінчення цієї злочинної війни та 
повного виведення російських військ з України, як це вже зробили деякі інші спортивні 
Федерації, зокрема Міжнародна Федерація гімнастики [6]. 
 
Ізоляція країн-агресорів, у тому числі на міжнародній спортивній арені – важливий 
інструмент направлений на відновлення миру, демонстрація того, що світова спортивна 
спільнота стоїть на захисті олімпійських ідеалів, чесної гри без агресії, насильства та 
ненависті до інших народів.  
 
 
З повагою 
 
Перший віце-президент        Сергій Міщенко 

 
 
 
Джерела: 
 
1. Інтерв’ю Станіслава Позднякова 

 https://www.insidethegames.biz/articles/1128348/roc-president-pozdnyakov-
mobilisation 

 
2. Інстаграм Софії Великої  

https://www.instagram.com/p/CaUhmENMf2Z/ 
 

3. Публікація щодо нагородження російських спортсменів – військовослужбовців 
https://www.1tv.ru/news/2021-08-14/411416-
ministr_oborony_sergey_shoygu_vstretilsya_s_armeyskimi_sportsmenami_uchastnika
mi_olimpiady_v_tokio 
 

4. Публікація щодо виходу російського гімнаста Івана Куляка на нагородження з 
літерою Z на формі 
https://www.insidethegames.biz/articles/1127028/ivan-kuliak-decision-expected-in-sep 

 
5. Публікація щодо підтримки війни російськими спортсменами 

https://antikor.com.ua/ru/articles/529706-
rossijskie_gimnastki_i_figuristy_vystupili_za_mir_bez_natsizma_sportsmeny_podderh
ali_putina_chem_razozlili_boleljshchiko 
 

6. Публікація рішення виконкому Міжнародної федерації гімнастики від 03.03.2023 
https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?urlNews=3775912  
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