МАНІФЕСТ
кандидата на посаду президента ФЛАУ Ігоря Гоцула
Все моє життя тісно пов’язане з королевою спорту. Любов до нашого виду спорту з раннього
дитинства мені прищепив батько - в минулому стрибун у висоту, суддя Всесоюзної категорії з легкої
атлетики. Я проніс цю любов крізь роки , поступово пізнаючи нові й нові аспекти Всесвіту на ім'я
Легка атлетика. На цьому шляху мені пощастило зустріти багато дивовижних людей, чиї поради та
настанови я старанно занотовував і опрацьовував, чий приклад наслідував.
8 листопада 2012 року мене було обрано президентом Федерації легкої атлетики України. Вважаю,
за цей час мені та нашій команді вдалося суттєво змінити ситуацію з нашим видом спорту в Україні
на краще. ФЛАУ з типової пострадянської інституції перетворилася на успішну, сучасну організацію,
яка сповідує європейські цінності. За моєї ініціативи відбувся суттєвий перерозподіл владних
повноважень від президента до колективних органів управління та територіальних федерацій. Від
тепер більшість рішень ухвалюється колегіально, в перше до цього процесу активно залучено і
спортсменів. Принцип прозорості нині є домінуючим в нашій діяльності. Транспарентною,
зрозумілою, прогнозованою і, найголовніше, справедливою стала система відбору на міжнародні
змагання. Вперше в історії українського спорту ми почали здійснювати розподіл фінансування
підготовки легкоатлетів за прозорим алгоритмом, згідно з яким кожен може побачити, чому той чи
інший атлет отримав гроші на підготовку. Залишились в минулому безправність спортсмена та його
особистого тренера.
Ми брали активну участь у змінах системи взаємодії з профільним міністерством. Легка атлетика
України виступила одним з ініціаторів впровадження Державного експерименту, згідно з яким
повноваження керування бюджетними коштами делегуються національним федераціям. Це є
загальноприйнятою світовою практикою і дозволяє набагато ефективніше використовувати кошти
на організацію тренувальних зборів, змагань, освітніх заходів тощо. За нашої активної участі в
міністерстві запроваджено формульний підхід до розподілу грошей між видами спорту. Це
дозволило легкій атлетиці вийти в лідери за обсягом фінансування з бюджету та уникнути
залежності від волі чиновників. Першими серед усіх видів спорту ми майже повністю перейшли на
безготівкову форму розрахунків та запровадили публікацію наказів про організацію заходів
(змагання та навчально-тренувальні збори) на сайті федерації.
З 2012 року в нашій країні відбувається справжній прорив щодо розвитку легкоатлетичної
інфраструктури. Саме Легка атлетика України виступає каталізатором цих процесів, випереджаючи
усі інші види спорту за кількістю відновлених та новозбудованих спортивних споруд. Завдяки цьому,
а також налагодженим зв’язкам з Всесвітньою (WA) та Європейською (EA) легкими атлетиками та
Асоціацією балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) в Україну вдалося повернути престижні
міжнародні змагання.
Ми суттєво розширили кількість міжнародних матчів для молодих спортсменів. Також до нашого
календаря додано 12 щорічних змагань Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій. Нами
реалізовано концепцію виїзду на чемпіонати світу та Європи максимальними складами, що також
дозволяє загартовувати молодих атлетів. Ми домоглися відкриття двох центрів олімпійської
підготовки, що здійснюють роботу з легкоатлетичним резервом.
Все це знайшло своє відображення в останніх гучних успіхах на міжнародній арені нового
покоління збірної.
Нормою стали регулярні Інтернет та телевізійні трансляції головних легкоатлетичних змагань. Ми
продовжуємо вдосконалювати якість трансляції, впроваджуємо інноваційні нововведення.

Отримавши важкий спадок навколодопінгових проблем, ми зайняли єдино правильну позицію в
такій ситуації: не на словах, а в реальних справах, запровадивши принцип нульової толерантності
до допінгу. Звісно, такий крок є певною мірою болісним, не всім подобається, і тимчасово негативно
відображається на медальних показниках, але саме він врятував українську легку атлетику від
ганебного та катастрофічного за наслідками відсторонення від міжнародних змагань.
Вісім років мого президентства співпали з, мабуть, найскладнішим періодом в житті нашої країни.
Чого варті лише: наслідки світової економічної кризи 2008-2009 років; складні та трагічні події
Революції гідності; підступна агресія Росії, внаслідок якої Україна втратила значний потенціал, у тому
числі спортивний; пандемія COVID 19 та пов'язана з нею нова світова економічна криза. Проте
незважаючи на всі ці обставини,нам вдавалося не тільки втримати легку атлетику, а й розвивати її,
хоча зазначені події суттєво гальмували наші дії та заважали нам.
Звісно ми ще не досягли ідеалу,звісно нам ще багато треба зробити. Заради того щоб продовжити
розпочати раніше та повною мірою реалізувати заплановане. Я вирішив балотуватися на посаду
президента Легкої атлетики України ще на один термін. Далі – про те, що я обіцяю, і що ні.
АНТИДОПІНГ
ОБІЦЯЮ, що і далі вестиму жорстку боротьбу з допінгом в українській легкій атлетиці. Водночас,
буде суттєво збільшено кількість просвітницьких семінарів для спортсменів, методичних семінарів
для тренерів. Ми активно шукатимемо науковців, яких можна залучити до роботи із збірними
командами.
ЛЕГКОАТЛЕТИЧНІ АРЕНИ
ОБІЦЯЮ, що в Україні і надалі зростатиме кількість якісних легкоатлетичних арен – як
реконструйованих, так і побудованих. За наступні чотири роки ми забезпечимо наявність
сертифікованих спортивних споруд в усіх без виключення регіонах нашої країни. Як і раніше, я
активно відвідуватиму різні області, зустрічатимусь з місцевою владою для лобіювання питання
реконструкції та будівництва стадіонів.
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
Вчитися може той, у кого є бажання. Якщо ви хочете навчитися виховувати чемпіонів, розбудовувати
легку атлетику, отримати сучасні знання та навички у різних сферах – ОБІЦЯЮ, ми вам в цьому
будемо допомагати. Ми навчатимемо керівників територіальних федерацій, спортсменів, тренерів,
організаторів змагань, суддів та інших фахівців.
Тренери з легкої атлетики
отримають можливість зручніше, економніше та ефективніше підвищувати кваліфікацію у
відповідності до “Положення про підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) та інших
фахівців у сфері фізичної культури і спорту ” Мінмолодьспорту та отримувати відповідні категорії,
проходячи навчання, організоване ФЛАУ у співпраці з провідними ВИШами.
ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ
НЕ ОБІЦЯЮ, що результати наших спортсменів стрімко зростуть. Я просто не можу цього обіцяти,
адже не я їх треную, і не я виходжу в сектори та на доріжки. Але я ОБІЦЯЮ, що ми робитимемо все
належне, аби для підготовки спортсменів створювалися якомога кращі умови. Ми
розбудовуватимемо легкоатлетичну інфраструктуру, щоб спортсмени мали належні умови для
тренувань та змагань. Ми організовуватимемо якісні тренувальні збори. Ми лобіюватимемо на всіх
рівнях інтереси спортсменів та тренерів. Ми дбатимемо, аби покращувалося їхнє фінансове
становище – зросла заробітна плата, призначалися стипендії, премії. Аби вони отримували інші
стимули для подальшої якісної роботи – відзнаки, нагороди, тощо. Ми й надалі сприятимемо
особистому зростанню спортсменів, максимально поважаючи та по можливості розширюючи їхні

права, але я НЕ ОБІЦЯЮ, що комітету спортсменів буде надано право голосувати на звітно-виборчій
конференції ФЛАУ. Ми й далі будемо вдосконалювати систему розподілу грошей для підготовки,
намагаючись зробити її більш прозорою, зрозумілою та зручною. ОБІЦЯЮ, що за моєї каденції ми
не повернемося до обов’язкових тренувальних зборів з покаранням тих, хто відмовляється брати в
них участь. Ми збережемо та розширимо можливості для спортсмена та тренера самостійно
розпоряджатися грошима на підготовку.
МАСОВА ЛЕГКА АТЛЕТИКА
НЕ ОБІЦЯЮ, що ми зможемо приділяти ту увагу, на яку вони заслуговують, легкоатлетам категорії
«Masters» та аматорам. Все-таки за умов обмеженого фінансування в пріоритеті у Легкої атлетики
України – професійний спорт, національні збірні. Але ОБІЦЯЮ, що ми робитимемо все можливе
задля підтримки та стимулювання ветеранського та масового спорту, організаторів масових
пробігів, дитячих змагань. ОБІЦЯЮ, що ми наполегливо працюватимемо для впровадження
“Дитячої легкої атлетики” в програму загальноосвітніх шкіл та започаткуємо проведення
всеукраїнських фестивалів для визначення кращих за цією програмою. Ми продовжимо реалізацію
соціально важливого проекту ФЛАУ з реабілітації захисників України засобами легкої атлетики.
ЯКІСТЬ УПРАВЛІННЯ
Об'єктами особливої уваги у наступні чотири роки стануть якість роботи Секретаріату ФЛАУ та
керівництва збірних команд. Своєчасність, відкритість, чесність, обов'язковість, дисциплінованість,
відповідність стандартам етики та доброчесності стануть нормою. Ми продовжимо реалізовувати
підходи: лідерства, а не керівництва; переконання, а не змушування; надання сервісів, замість
спроб командувати. Особливу увагу буде приділено розвитку територіальних федерацій. Саме вони
є засновниками Легкої атлетики України і ми забезпечимо відповідне ставлення до них з боку
Секретаріату. Якщо для досягнення зазначених цілей знадобляться радикальні кадрові кроки,
ОБІЦЯЮ, їх буде зроблено. З 2021 року ми відновимо дію Рейтингу територіальних федерацій та
пов’язаних з цим виплат. Ми й далі будемо удосконалювати Статут ФЛАУ, для максимального
наближення до стандартів Всесвітньої та Європейської легких атлетик, для імплементації
прогресивних підходів управління спортивними організаціями у тому числі затвердженими
Європейським союзом принципами правильного управління спортом.
ЗМАГАННЯ
Наша мета за наступні чотири роки - вийти на новий рівень організації та проведення змагань. Ми
суттєво збільшимо кількість легкоатлетичних змагань в державі серед яких будуть: щорічне
проведення в Україні міжнародних змагань; розширення кількості та географії міжнародних матчів;
запровадження студентських національних чемпіонатів між командами університетів;
запровадження матчів та інших змагань між об'єднаними територіальними громадами. В Україні
будуть проводитися міжнародні та національні змагання за запрошенням. Останні плануємо
об'єднати в ліги (стадіон, приміщення, крос, пробіги, змагання з окремих видів тощо). ОБІЦЯЮ, що
право проведення національних змагань розподілятимуться на прозорих конкурсах. Збільшення
кількості сучасних арен, дасть змогу долучатися до організації чемпіонатів більшій кількості
територіальних федерацій. НЕ ОБІЦЯЮ, що ці змагання будуть рівномірно розподілені по всій мапі
України, оскільки це залежить не тільки від мене, а й від бажання та професійних дій відповідної
територіальної федерації. Ми будемо прагнути в найближчі чотири роки забезпечити трансляцію
усіх національних чемпіонатів та інших основних змагань.

ПРОЗОРІСТЬ

ОБІЦЯЮ, що і надалі Легка атлетика України у своїй діяльності керуватиметься принципами
прозорості. Однак очевидно, що досягнутий нами безпрецедентний рівень прозорості не повною
мірою відповідає очікуванням членів ФЛАУ. Тому найближчим часом, після консультацій з
територіальними федераціями, новоутвореними керівними органами, комітетами та комісіями
ФЛАУ будуть ухвалені нові підходи до прозорості нашої діяльності. Я ОБІЦЯЮ наполягати на
наступних їх складових: публікація бюджету ФЛАУ та звіту про його використання; щомісячне
опублікування сум, нарахованих спортсменам на здійснення підготовки та інформації про їх
використання; публікації відомостей про залишок спонсорського екіпірування та списків осіб, що
його отримали з зазначенням комплектності; оприлюдненні списку суддів, допущених до
суддівства національних змагань та їх призначень; позбавлення представників тренерського штабу
та департаменту змагань, можливості здійснення розрахунків та впливу на вибір постачальника
послуг і визначення ціни.
Певно ви помітили, що в цьому Маніфесті я чітко вказую – що обіцяю, а чого обіцяти не можу.
ОБІЦЯЮ, як і раніше, я буду чесним і відвертим з вами. Не приховуватиму проблеми, ділитимуся
успіхами. Наша майбутня співпраця буде побудована виключно на довірі. Лише разом, командою,
ми досягнемо результату. А для цього потрібно бути чесними один до одного, та багато працювати.
ОБІЦЯЮ, роботи буде багато.

