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Шановні пані і панове!
З 9 по 15 вересня у місті Ірпінь, що у Київській області, відбудеться Міжнародний турнір серед Українських
Діаспорних команд з гирьового спорту. Змагання проводяться у рамках VIII Чемпіонату Світу з футболу серед
Українських Діаспорних команд.
Минулого року у VІI Чемпіонаті Світу з футболу серед Українських Діаспорних команд взяли участь збірні
українців Іспанії, Молдови, Білорусі, Ізраїлю, Польщі, Австрії, ОАЕ, США, Болгарії, Чехії, Естонії. Це було
справжнє Свято Спорту. Проведення Чемпіонату Світу з футболу стало доброю традицією. Захід відвідала
велика кількість місцевих мешканців та гостей області. Його висвітлювали численні друковані, радіо- та
телезасоби масової інформації. Чемпіонат набув якості незалежного та національного. І в цей період, коли
Україна перебуває в центрі світових подій, одночасно реформуючись та інтегруючись у євро-атлантичне
співтовариство, ми маємо бути разом і по-справжньому продемонструвати нашу єдність Діаспори та
Батьківщини.
Цього року з метою розширення програми змагань, а також з перспективою організації і проведення
Всесвітніх Діаспорних ігор у 2021р. до Чемпіонату Світу з футболу серед Українських Діаспорних команд
приєднуються інші види спорту, серед яких один з популярних і доступних серед українців - гирьовий спорт.
Змагання відбудуться за сприяння Ірпінської міської ради (в.о. Голови п. Попсуй А.В.), Київської обласної
державної адміністрації (Голова п. Бно-Айріян М.К.), Міжнародної федерації гирьового спорту (Президент п.
Щербина Ю.В.) та керівництва Національного університету державної фіскальної служби України (Ректор п.
Пашко П.В.) , які візьмуть на себе організацію побуту спортсменів (проживання і харчування, транспортування
по місту та області, спортивні майданчики, дозвілля та екскурсії) та проведення змагань з гирьового спорту.
Ми, МОУГ «Четверта Хвиля» - ініціатори змагань, у свою чергу беремо на себе забезпечення команд-учасниць
з різних країн світу, спортивну частину заходу (підготовку регламенту, календаря змагань) . Міжнародна
федерація гирьового спорту (Президент п. Щербина Ю.В.) допомагатимуть з нагородною атрибутикою та
суддівством змагань. Приїзд до місця проведення змагань та від’їзд спортсмени здійснюють за свій рахунок, або
за рахунок організацій, що їх відряджають.
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародному турнірі з гирьового спорту серед українських діаспорних команд,
що сприятиме побудові містків дружби між українцями з різних континентів, а також буде додатковою нагодою
висвітлити життя закордонного українця. Змагання стануть окрасою культурно-масових та спортивних заходів у
цей період як для Київської області, так і для всієї України.
Впевнені, що спільні зусилля, наснага та бажання дадуть плідні результати.
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
З повагою,
Президент МОУГ «Четверта Хвиля»
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