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Програма кандидата у президенти Федерації легкої атлетики України 

Ігоря Гоцула 

«ФЛАУ – ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ІННОВАЦІЇ» 

Федерація легкої атлетики потребує якісно нової концепції 

розвитку, нових сучасних підходів до організації роботи Федерації. Ми 

пропонуємо наступні напрямки змін: 

Збереження та розвиток тренерських кадрів 

 Забезпечимо визнання тренера головною цінністю легкої атлетики. 

 Запровадимо широку, постійно діючу систему підвищення кваліфікації 

тренерів шляхом: 

o проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів; 

o видання спеціального журналу; 

o упорядкування та періодичної публікації статистики; 

o публікацій необхідної інформації на сайті ФЛАУ. 

 Створимо реально працюючий тренерський комітет. 

 Налагодимо постійне співробітництво з науковими та освітніми 

установами для впровадження останніх досягнень науки, передових 

методик у повсякденну тренерську роботу. 

 Запровадимо захист інтересів першого тренера атлета. 

 Забезпечимо неухильну боротьбу з допінгом. 

Підтримка спортсменів 

 Створимо систему рейтингу атлетів, що базуватиметься на об’єктивних 

критеріях. 

 Ліквідуємо повну безправність спортсмена та його тренера у визначені 

місця та термінів проведення підготовчих зборів. 

 Всіляко сприятимемо професійному, інтелектуальному та духовному 

розвитку атлетів. 

 Створимо систему надання допомоги атлетам, що закінчують 

спортивну кар’єру. 

 Запропонуємо кандидатуру представника комісії атлетів на посаду 

віце-президента ФЛАУ. 

 Залучимо представників, яких визначить комісія атлетів, до роботи 

кожного комітету та комісії ФЛАУ 

Реконструкція та будівництво стадіонів 
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 Налагодимо цілеспрямовану роботу з органами влади, місцевого 

самоврядування, бізнесом, іншими організаціями щодо реконструкції 

діючих та побудови нових легкоатлетичних об’єктів в кожній області, 

АР Крим, містах Київ та Севастополь. 

 Запровадимо прозорий та дієвий механізм сертифікації спортивних 

споруд. 

 Забезпечимо проведення семінарів та тренінгів для керівників 

стадіонів. 

Розвиток регіональних федерацій 

 Запровадимо прозору систему встановлення рейтингу регіональних 

федерацій. 

 Введемо у дію адресну фінансову допомогу регіональним федераціям. 

 Активно залучатимемо представників регіональних федерацій до 

обговорення та ухвалення рішень у ФЛАУ. 

 Забезпечимо виконання статутних вимог щодо членства у ФЛАУ. 

 Запровадимо систему переходу з однієї федерації до іншої із 

застосуванням механізму компенсації. 

 Забезпечимо діяльність регіональних федерацій за допомогою 

сучасних технічних засобів та технологій. 

 Надамо можливість регіональним федераціям розміщувати інформацію 

та новини на сайті ФЛАУ. 

 Надамо регіональним федераціям можливості висловлювати свою 

думку шляхом створення дискусійних майданчиків: форумів, 

голосувань, опитувань і т.п. 

 Створимо постійно діючі канали інформування регіональних федерацій 

про події, пов’язані із легкою атлетикою. 

 Забезпечимо проведення семінарів та тренінгів для представників 

регіональних федерацій. 

 Надамо практичну допомогу у встановленні партнерських стосунків з 

органами місцевого самоврядування. 

 Надамо практичну допомогу у залученні спонсорів та меценатів. 

Налагодження плідної взаємодії з органами державної влади, місцевого 

самоврядування, іншими організаціями та установами 

 Створимо та просуватимемо проект державної програми розвитку 

легкої атлетики. 
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 Встановимо партнерські стосунки з органами державної влади та 

місцевого самоврядування. 

 Налагодимо цілеспрямовану роботу з отримання ФЛАУ більших 

повноважень від органів влади разом з відповідним бюджетним 

фінансуванням. 

 Налагодимо цілеспрямовану роботу з органами влади щодо 

покращення матеріального та соціального становища тренерів. 

 Проведемо консультації з органами влади щодо розповсюдження на 

членів збірних команд захисту, передбаченого трудовим 

законодавством, включаючи право на медичне забезпечення під час 

спортивних травм. 

 Відпрацюємо з відповідними органами державної влади приведення 

системи ДЮСШ, СДЮШОР до вимог сучасності. 

 Знайдемо механізми значного підсилення позицій легкої атлетики в 

університетському спорті. 

 Відпрацюємо з відповідними органами державної влади реалізацію 

програми IAAF «Дитяча легка атлетика» у школах. 

 Налагодимо взаємодію з Федерацією футболу України. 

 Налагодимо взаємодію з іншими спортивними федераціями для 

спільних зусиль щодо вирішення загально-спортивних питань. 

 Розширимо взаємодію із НОК. 

 Налагодимо взаємодію з фізкультурно-спортивними товариствами та 

відомствами. 

Пропаганда легкої атлетики 

 Створимо та втілимо у життя сучасну маркетингову програму розвитку 

легкої атлетики. 

 Зробимо справжніх зірок з провідних атлетів. 

 Залучимо спонсорів до ФЛАУ та регіональних федерацій. 

 Активно співпрацюватимемо зі ЗМІ. 

 Забезпечимо телевізійні трансляції легкоатлетичних змагань. 

 Створимо новий, сучасний, багатофункціональний сайт ФЛАУ. 

 Запровадимо щомісячне та щорічне визначення та відзначення кращих 

спортсменів та тренерів. 

Створення сучасної системи змагань в країні 

 Розширимо систему змагань. 



4 
 

 Запровадимо надання права на проведення змагань  в умовах прозорих 

конкурсів, значно розширимо географію змагань. 

 Започаткуємо систему внутрішнього Гран-Прі. 

 Активно запроваджуватимемо такі форми, як матчеві зустрічі, 

регіональні змагання тощо. 

 Візьмемо під контроль, розвиватимемо масові змагання (марафони, 

пробіги, кроси, естафети тощо). 

 Зробимо одним з пріоритетів залучення глядачів на змагання з легкої 

атлетики. 

 Розвиватимемо та вдосконалюватимемо суддівство, орієнтуючись на 

кращий світовий досвід. 

 Будемо нетерпимі до фактів фальшування результатів та нечесного 

суддівства. 

 Забезпечимо проведення Чемпіонату Світу 2013 серед Юнаків у 

відповідності до світових стандартів. 

Суттєве зміцнення матеріальної бази ФЛАУ 

 Започаткуємо активний фандрейзінг. 

 Залучимо спонсорів до ФЛАУ. 

 Залучимо до бюджету ФЛАУ додатково 800 тисяч гривен вже протягом 

першого року роботи, з наступним щорічним збільшенням цієї суми. 

 Започаткуємо навчання представників регіональних федерацій з 

фандрейзінгу. 

Прозорість діяльності та ухвалення рішень 

 Запровадимо повну прозорість у діяльності ФЛАУ, в тому числі, у 

питаннях фінансів. 

 Запропонуємо зміни до статуту ФЛАУ, що забезпечать прозорість та 

демократичність. 

 Запровадимо практику ухвалення, завчасного доведення до усіх 

зацікавлених сторін та неухильне виконання принципів: 

o Відбору у збірні команди; 

o Включення до складу штатної збірної команди; 

o Потрапляння особистих тренерів на офіційні міжнародні 

змагання; 

o Надання допомоги регіональним федераціям; 

o Фінансування підготовки атлетів; 

o Фінансування змагань внутрішнього календаря. 

 «Розсекретимо» інформацію про екіпіровку членів збірних команд. 
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 Забезпечимо швидкі та повні відповіді на запити регіональних 

федерацій або членів ФЛАУ. 

 Запровадимо широке обговорення проектів рішень ФЛАУ. 

Міжнародна діяльність 

 Зробимо ФЛАУ впливовою та шанованою організацією у 

міжнародному легкоатлетичному співтоваристві. 

 Забезпечимо широке представництво представників ФЛАУ у керівних 

органах IAAF та EAA, суддівстві, комісіях, тощо. 

 Активно залучатимемо міжнародні змагання та інші міжнародні заходи 

в Україну. 

 Забезпечимо вивчення та імплементацію в Україні досвіду провідних 

легкоатлетичних федерацій інших країн Світу. 


