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Вих. №
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» листопада 2017р.

Заступнику Міністра молоді
та спорту України
п. Войтовичу Я.В.

Шановний Ярославе В’ячеславовичу!
20-22 жовтня цього року на підставі Регламенту від 19.09.2017 р. були проведені
змагання з плавання в рамках 7-х літніх Всеукраїнських Ігор Баки в категорії «Мастерс». В
змаганнях взяв участь 341 спортсмен з 18 областей, включаючи 29 іноземних спортсменів з
Білорусії, Молдови, Литви, Естонії, Фінляндії і 50 юніорів. Змагання пройшли на високому
спортивному та організаційному рівні.
Організатори провели нагородження переможців і призерів в особистій та командній
першості грамотами, медалями та кубками.
Особливістю даного турніру став святковий концерт на честь 90-річчя М.М.Баки, який
був проведений на території Міжнародного виставкового центру, що на Броварському
проспекті, 15. Цей урочистий захід був супроводжений демонстрацією документального фільму
про Михайла Макаровича Баку та виступами спортивних колективів Національного
університету фізичного виховання та спорту України.
(http://kyivopen.com.ua/ru/,https://www.facebook.com/KyivOpen2017/,
http://mastersswim.com.ua/novosty/p-class1-styletext-alignjustifyspan-stylecolor3366ccspanstylefont-size20pxstrongspan-styleline-height-115ygry-baky-kubok-gavrylycha-span-strong-spanspan-p/).
Водночас, як нам стало відомо, співробітниками Міністерства не була проведена робота
по підготовці наказу про призначення суддівської колегії для цих змагань. Подібна обурлива
поведінка Ваших підлеглих щодо забезпечення змагань, які на 100% фінансувалися за рахунок
коштів учасників та недержавних коштів, призвела до того, що результати виступу спортсменів
з плавання не включаються в загальний підсумок змагань, що проводяться в рамках Ігор Баки.
Зважаючи на вищевикладене, прошу:
1. включити результати Всеукраїнських Ігор ветеранів спорту пам'яті М.М. Баки з плавання,
проведених 20-22 жовтня 2017 року в басейні «Купава» згідно Регламенту від 19.09.2017 р.
(додається), в загальний підсумок командної першості за програмою 7-х літніх Ігор Баки;
2. провести службове розслідування про причини слабкої виконавської дисципліни в підготовці
наказу та інших документів до заходів, в яких Міністерство бере безпосередню участь;
3. з'ясувати причини відсутності представників Міністерства на відкритті даних змагань як
одних з найбільш масових змагань календаря Ігор цього року, а також на проведенні урочистої
частини заходу, присвяченій розповіді про життєвий шлях державного діяча, організатора
спортивного руху в Україні - М.М. Баки.
Про результати розгляду даного звернення прошу повідомити в установленому законом
порядку.
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