
КРИКУН Юрій 

Юрійович 

Президент Нацональної всеукраїнської федерації 

черліденгу 
 

 

Є відомий вислів: «Доки говорять гармати, музи мовчать». 

Те саме можна сказати і про спорт.  

Україна знаходиться у стані непроголошеної війни з Російською 

Федерацією і про спорт вищих досягнень згадують лише тоді, коли 

треба якось відволікти увагу громадськості від зубожіння на всіх 

економічних фронтах. 

Павло ТИМОЩЕНКО (сучасне п’ятиборство) 

Жан БІЛОНЮК (греко-римська боротьба) 

Четвірка чоловіків з фехтування на шпазі… 

Ви гадаєте цей список чемпіонів світу з олімпійських видів 

програми  2015 року можна читати годину? 

Ні, є ще перемога біатлоністки Валентини Семеренко, але це 

вже з програми зимових Ігор. 

Так, друзі за кілька місяців до початку Ігор в Бразилії маємо 

лише 3 золота в олімпійських видах програми. Інші 107 золотих 

нагород світових чемпіонатів, які вибороли спортсмени з 

олімпійських видів спорту  в програму Ігор не входять! 

А тому їх вага  така сама, як і у тих медалей, які завоювали їх 

брати і сестри з неолімпійських видів спорту. Правда, цих золотих 

медалей в 6  разів більше - 678 !!!! 

Але, як і раніше, залишаються майже непоміченими державою 

наші досягнення в панкратіоні і сумо, пауерліфтингу і кікбоксингу, 

ушу і тайському боксі, боулінгу і шахах. 



Хто з фахівців в цьому залі заперечить проти того, що шахові 

фінали об’єднують весь світ. 

Такі прізвища як Ботвіннік, Таль, Каспаров, Ананд, Фішер – знає 

більшість людей на планеті. І це при тому, що шахи вид спорту не 

олімпійський! 

Чи знаєте ви про те, що провідні європейські фінансові установи 

створили спеціальний фонд, щоб забезпечити фінансову підготовку 

норвежця Магнуса Карлсена до протибою з Анандом.  Європа майже 

за сто років скучила за своїм шаховим Королем. Адже до цього 

останні десятиліття все золото в шахах належало Радянським та 

Російським шахістам, а також американцю Фішеру та індусу Ананду. 

А ми згадуємо про своїх зірок в рік Олімпіад і очікуємо гучних 

перемог. Гадаю, що невдовзі ні 125 тисяч доларів, які пообіцяв Уряд 

чемпіонам олімпійцям, ні навіть 1 мільйон доларів перемог нам не 

принесуть. 

Можна запропонувати мільйон доларів будь кому в цьому залі, 

але навряд хтось з нас подолає стометрівку за 9,8 секунди. 

Статистика підтверджує, що зі 100 майстрів спорту лише один 

стає «заслуженим» і має шанси своїми перемогами підносити прапор 

України в різних куточках планети. Але цього заслуженого треба 

виховувати 15-20 років. Йому потрібні кваліфіковані тренери і лікарі, 

масажисти і адміністратори. Йому потрібні спортивні бази, сучасний 

інвентар і фармакологія. 

Ті 249,2 млн. грн., які держава спрямувала цього року на 

підготовку олімпійців це краплина в морі, яка якщо і дозволяє мріяти 

про олімпійське золото Ріо де Жанейро, то лише спираючись на 

характер і талант українських спортсменів. 



Олімпійській рух не стоїть на місці. На те він і рух. Не так часто, 

але з’являються у програмі Ігор нові види спорту, змінюються вагові 

категорії. І ми повинні бути готові до цього. Українці, нарешті, 

повинні прийти до розуміння, що спорт не можна поділяти на 

Олімпійський і не олімпійський. Є тільки один спорт – і це спорт 

вищих досягнень. Ми маємо робити все для того, щоб наша країна на 

міжнародній арені мала імідж переможця, а діти займалися тими 

видами спорту, які їм до душі. Щоб діти перестали поділятися на 

перший і другий сорт в залежності від того займаються вони 

олімпійською спортивною гімнастикою чи не олімпійською 

акробатикою. Щоб кожен  з наших дітей міг в майбутньому гордо 

сказати: «Я – член збірної України, член єдиної спортивної родини». 

Дякую за увагу. 


