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Президент на Националната федерация
Генерални секретари на Националната федерация
Лозана, 4 декември 2020 г.
Уважаеми господине, госпожо,
През последната седмица ICF получи много мнения относно решението на борда
на директорите на ICF да включи екстремен слалом и да премахне два медала за
кану – каяк спринта от Олимпийските игри в Париж 2024.
Ще се опитам да отговоря на вашите притеснения възможно най-точно в това
писмо.
Мога напълно да разбера разочарованието, гнева и безпокойството, което това
решение е причинило на вас, вашите треньори, вашите спортисти и нашите
фенове. Рискът и отрицателното въздействие върху спортистите и националните
федерации са от голямо значение за нас и ние се опитахме да ограничим
максимално тази вреда.
Когато обаче обясня сроковете и какво се случи, ще видите, че имаше много
малко налични опции и бордът на директорите на ICF взе най-разумното
решение, което можеше да се вземе при поставянето ни в тази на ситуацията.
Ключовият момент в целия този дебат е, че МОК информира ICF, че ще трябва
да се намалят на квотите за спортисти за Париж 2024 при кану - спринта. Това
се пропуска или пренебрегва в голяма част от дебатите и аргументите, но е
основният двигател за решенията, които съветът на директорите на ICF е взел в
рамките на срока, представен от МОК.
Екстремен слалом
Консултацията с НФ, спортисти и треньори е подробна и завършена в
продължение на няколко години. Още през 2016 г. ICF го определи като
потенциално олимпийско събитие за Париж 2024. По-конкретно:
През 2016 г. (Баку) Тони Естангует говори за това като за потенциално ново
събитие, отговарящо на критериите на програмата на МОК 2020
През 2018 г. (Будапеща) Саймън Тулсън, Тони Естангет и Хосе Перурена
говориха за това в съответните си речи на конгреса
2018 и 2019 г. Той беше популяризиран и подчертан като потенциално
олимпийско събитие в Париж 2024 на всички срещи на ръководителите на
отбори през сезоните.
Март 2019 г. Генералният секретар на ICF написа до всички НФ насърчаване
на участието в екстремен слалом, за да подобри шансовете ни за включване в
олимпийските игри. Отговорът беше положителен от много НФ.
Детски слалом за кану-кану, Краков 2019. Среща на ръководителите на екипи
беше обяснено подробно как ICF се опитва да интегрира екстремен слалом в
олимпийската програма

През 2020 г. световните купи по кану-слалом по времеви график за включване
в игрите като допълнителни медали бяха представени на присъстващите НФ.
Ясно е, че целта за добавяне на екстремен слалом към олимпийската програма
беше добре представена и възможността за дискусия беше предоставена на НФ,
треньори и спортисти.
Интересът към екстремен слалом от страна на телевизионните оператори и
Международния олимпийски комитет е положителен. Цифрите на
телевизионната публика бяха много обнадеждаващи и понякога се представяха
по-добре от по-утвърдените олимпийски дисциплини. Желанието на тези
организации да имат екстремен слалом бяха важни фактори по въпроса.
Олимпийска програма за кану-спринт
Консултациите по програмата Токио и Париж 2024 бяха последователни и
редовни с НФ, треньори, спортисти. Приветстваме отзивите, които получихме
от много източници.
Състезателите, които се срещнаха през 2017 и 2019 г. на световното
първенство по кану-спринт, включваха дискусии по програмата за кану-спринт
Семинарите на конгреса на ICF 2018 разгледаха бъдещата олимпийска
програма за спринт на кану, както и с оглед формулирането на Париж 2024.
Срещата на треньорите, проведена в Познан 2019, обсъди и олимпийската
програма
Официалните технически комитети както за кану-спринт, така и за кану-слалом
редовно участват и се консултират относно мнението им за олимпийската
програма.
Хронология на олимпийската програма в Париж 2024 г.
На всеки четири години МОК иска от международните федерации техните
искания за промени в олимпийската програма.
За Париж 2024 г. искането дойде през 2019 г. и бордът на ICF обсъди и одобри
през ноември 2019 г. и отново потвърди през март 2020 г. (първото заседание на
борда за годината) прилагането на екстремен слалом към добавените към
олимпийската програма като допълнителни медали.
Имаше някои незначителни промени в програмата за спринт за кану за мъже,
които трябва да бъдат взети предвид; от K1 200м на K1 500м, от C2 мъже 1000м
на 500м и K4 500м 1000м. Но по това време окончателното решение по тези
точки не беше взето. В последствие заявлението е подадено в МОК.
На 10 юни 2020 г. МОК потвърди, че ще отложи решението за програмата Париж
2024 за декември 2020 г.
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12 август 2020 г. IOC информира ICF, че можем да представим нови събития,
които не изискват нови квоти за спортисти, като използваме съществуващите
места. Допълнителните медали се разглеждат от МОК и ще бъдат решени от тях
на 7 декември 2020 г.
На тази основа ICF продължи да работи по тази програма.
След това в средата на септември 2020 г. МОК информира генералния секретар
на ICF, че от ICF ще се изисква да приеме намаляване на квотата за спортисти
за Париж 2024 г., за да компенсира новите спортове, добавени към
олимпийската програма, и да се запази в рамките на общата квота от
10 500 състезатели за Игрите.
Предложеното намаляване на квотите за спортисти е между 25 и 35 квоти
Изпълнителният комитет на ICF видя това като катастрофално за спорта. Тогава,
12 и 18 ноември, МОК заяви, че няма да бъдат отпуснати допълнителни медали
на кану - спринта за Париж 2024. На този етап ICF посочи, че няма да търсим
допълнителни медали за екстремен слалом. След много преговори и упорита
работа МОК намали броя на намалените квоти до 12 спортисти, което би
облекчило програмата за кану спринт на 12 медала На МОК бяха предложени
различни варианти за промени в олимпийската програма на кану – спринт
(например 5000 м), но всички бяха отхвърлени с изключение на екстремния
слалом. И накрая, бордът на ICF остана с две предложения - да приеме 12
спринтови медала, но с недостатъчно квоти (10 лодки на състезание), за да има
полезен телевизионен продукт и да рискува допълнителни съкращения след
Париж 2024; или да приеме медали за екстремен слалом и 10 кану-спринта,
което би довело до повече квоти за единични лодки. Вземане на решения по ICF
е МОК това е крайният собственик и орган на олимпийската програма и на всеки
четири години те определят критериите и графика за вземане на решение за
олимпийската програма. МОК признава правомощията на борда на директорите
на ICF по взимането на решение. По-долу е даден списък на решенията, които
бордът на директорите на ICF е взел за предишни издания на игрите:
2009 г. - ICF среща LONDON - включване на 200 м събития
2013 г. - ICF Board LIMA - премахване на MC2 от олимпийската програма през
2020 г. и замяна с WC1
2015 - ICF Board CAPE TOWN - актуализира списъка на състезанията по кануспринт за олимпийската програма 2020.
2017 - ICF Board MANCHESTER - окончателно одобрение за цялата олимпийска
програма 2020. Бих посочил конкретните изменения, направени в глава 12 от
Правилника за кану-спринт.

12.1.1 Заявленията, заявките и програмата за олимпийските игри трябва да бъдат
в съответствие с правилата на МОК.
И 12.1.3. Когато са приложими правилата на ICF, те могат да бъдат предмет на
правилата на МОК, свързани с Олимпийските игри. Член 4 от правилата за
спринт на кану на ICF изброява пълните възможни събития за кану спринт,
включително олимпийските събития. Но състезателната програма за
олимпийските игри е съгласно спортните правила в глава 12 и замества
международните правила за състезание, така че да позволи такава възможност,
когато МОК изисква бързо действие на ICF. Това се случва редовно. И накрая,
напълно разбирам, че решенията, взети от ICF, могат да бъдат трудни за всички,
участващи в кану - спринта, но както беше обяснено подробно, ICF трябваше да
реагира на конкретна ситуация за намаляване на квотите за спортисти, дадени
ни от МОК, и се стреми да ограничи максимално щетите до програмата за
спринт на кану.
МОК на 4 декември 2020 г. ще обяви олимпийската програма за Париж 2024.
Апелирам ви да приемете тази програма и да се гордеете, че нашият спорт
продължава да бъде демонстриран, като част от олимпийските игри, което
предоставя толкова много ползи за вас самите и за заинтересованите страни.
Искрено Ваш, Хосе Перурена
Председател на ICF
МОК 7 ДЕКЕМВРИ, 2020
МОК подкрепя предложенията на ICF за Париж 2024
Изпълнителният съвет на Международния олимпийски комитет официално
прие промените в програмата за кану-каяка за Олимпийските игри в Париж
2024, като призна, че ICF е въвел промени, които се вписват в Олимпийската
програма 2020.
МОК насърчи международните федерации да представят нови иновативни
събития, които биха могли да привлекат нова публика, но също така няма да
изискват допълнителни спортисти или нови места. Изпълнителният съвет
получи заявления за 41 нови събития за Париж, но в понеделник обяви, че нито
едно от предложенията няма да влезе в програмата за 2024 година.
ICF предложи да се въведе екстремен слалом за мъже и жени, който ще е място
на два медала от кану-спринта и не изисква допълнителни квоти за спортисти.
Докато първоначалната заявка беше за два допълнителни медала, МОК
постанови, че няма да има нови медали, и също така информира ICF, че ще
загуби 12 спортистки квоти за Париж. Това принуди ICF да потърси креативни
начини за изпълнение на критериите на МОК за Олимпийската програма 2020,
като същевременно защити марката за кану.
ICF вярва, че загубата на 12 квоти би отслабила съществуващата програма за
кану-спринт. Дисциплината K1 200 за мъже и жени няма да бъде включена в
програмата за Париж 2024г, но новата програма трябва да даде възможност на
повече спортисти.
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Президентът на МОК Томас Бах каза, че въвеждането на нови вълнуващи
дисциплини е бъдещето на Олимпийските игри.
„Това е един от резултатите на Олимпийската програма 2020“, каза президентът
Бах.
„Имаме ясен приоритет - да въведем нови спортове, които са популярни сред
по-младите поколения.
„Бяхме много щастливи, че получихме тези предложения от Токио 2020 и сега
за Париж 2024, защото те напълно съответстват на тези препоръки и обещават
да постигнат голям успех от всичко, което вече можем да чуем и видим от
спортистите, а също и федерациите и широката общественост. "
Спортният директор на МОК Кит Макконъл каза, че изпълнителният съвет е
взел предвид прeoдложенията, които показват напредък и иновации.
Екстремният слалом беше един от малкото нови спортове, приети в Париж 2024,
но можеше да бъде одобрен само след договорената размяна на два медала за
сметка на кану спринта.

