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Руски спортисти ће на наредне две Олимпијаде наступити као тим Руског олимпијског
комитета, али без државних симбола – националне заставе и химне. Такође, речи
„Русија“ и „руски“ забрањене су за руске олимпијце. Уместо химне, највероватније, чуће
се „Каћуша“.

  

  

Поред забране употребе националне тробојке и химне, руским спортистима ће такође
бити забрањена употреба пуног назива - Руски олимпијски комитет, него ће уместо тога
бити у обавези да користе искључиво спортску опрему са скраћеницом на енглеском –
ROC (Russian Olympic Committee).

  

Амблем руског тима биће лого ROC-а на белој подлози, као и на заставама под којима ће
спортисти наступати.

  

У условима санкција, већина руских политичара и спортиста одлуку да се руски
спортисти такмиче на Олимпијским играма у Токију и Пекингу под скраћеницом
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Олимпијског комитета Русије не виде као лошу, већ напротив сматрају прихватљивом.

  

„Могу да кажем једно – хвала Богу што уопште наступамо. Сан сваког спортисте који је
уложио целог себе у спорт и дуги низ година напорно тренирао је да се такмичи на
Олимпијским играма. То учешће спортистима много значи. Не треба заборавити да се
говорило и о томе да би наши спортисти могли да буду удаљени са неколико
предстојећих Олимпијада. Иако руски спортисти неће наступати под заставом Русије,
сви добро знају за кога се они такмиче. Наравно, сви бисмо волели да то буде под
заставом Русије, али и без тога биће јасно ко су и одакле долазе“, рекао је за Спутњик
Алексеј Њемов, руски гимнастичар, четвероструки олимпијски шампион и главни уредник
журнала „Бољшој спорт“.

  

Речи „Русија“ и „руски“ забрањене за руске спортисте

  

Претходно је Спортски арбитражни суд ублажио санкције Светске антидопинг агенције
(ВАДА)  против руског спорта, смањивши казну за половину у поређењу са оним што је
ВАДА првобитно тражила. Према одлуци Суда, руски спортисти неће моћи да се
такмиче на великим међународним такмичењима – Олимпијским и Параолимпијским
играма, као и светским првенствима под заставом своје земље до 16. децембра 2022.
године и неће моћи да користе руске националне симболе на тим такмичењима.

  

Због тога ће на летњим Олимпијским играма, које би требало да се одрже од 23. јула до
8. августа 2021. у Токију и зимским, које ће бити од 4. до 20. фебруара 2022. године у
Пекингу, Руси бити представљени као спортисти Руског олимпијског комитета.

  

Међународни олимпијски комитет (МОК) сматра да је овај захтев у складу са пресудом
Спортског арбитражног суда, а ако би Олимпијски комитет Русије инсистирао на
коришћењу назива „Русија“ или „руски“, тада би се руском тиму додала фраза
„неутрални спортисти“.

  

Руси су као „неутрални“ већ наступали на Зимским играма 2018. у Пјонгчангу, а
такмичили су се под олимпијском заставом и под називом „Олимпијски спортисти из
Русије“.
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„Што је најважније, имамо право и могућност да наступимо. Још 1992. године наступали
смо у саставу Уједињених земаља Заједнице независних држава, али су сви знали да је
то заправо Совјетски Савез. Овде је ситуација мало другачија, али донекле слична. Она
чак неће утицати ни на навијаче, који ће свакако навијати, чак и више и јаче. Код нас се
то често дешава да такве ситуације пробуде неки инат у нама. Што нас више притискају
то нас заправо чине снажнијим, јачим. Мислим да ће наши момци свима све доказати и
ништа пореметити. Озбиљне припреме су у току“, истакао је Њемов.

  

„Каћуша“ уместо химне

  

Што се тиче мелодије која ће се користити у Токију и Пекингу још се чека одлука
Међународног олимпијског комитета, пошто је Олимпијски комитет Русије упутио
предлог да се уместо забрањене националне химне користи „Каћуша“, једна од
најпознатијих совјетских песама, коју је 1938. године компоновао Матвеј Блантер, а за
коју је речи написао песник Михаил Исаковски.

  

Уколико та композиција буде одобрена, врло је вероватно да ће је руски спортисти 
користити до истека казне и на предстојећим светским првенствима.

  

„У овој ситуацији, ово је једини излаз, другог нема. Односно, ми нећемо наступати као
’руски спортисти‘. Такође, нису нам дозволили ни да наступамо као ‘спортисти из Русије‘.
Јасно је да би сви Руси желели да виде искључиво натпис ’Русија‘ и ништа више. Сви
руски спортисти ће наступити као представници Oлимпијског комитета Русије - у том
смислу је то олакшавајућа околност и због тога нисмо љути, нити увређени. Иако нам
нису дозволи да се такмичимо за нашу земљу, оставили су нам могућност да наступимо
за своју организације“, рекла је Светлана Журова, олимпијска шампионка и заменица
председника Комитета Државне думе за међународне послове.

  

Подсећања ради, Суд у Лозани је ублажио одлуку извршног комитета Светске
антидопинг агенције (ВАДА), који је у децембру 2019. суспендовао Русију са великих
међународних такмичења на четири године
због оптужби за манипулисање подацима Московске анти-допинг лабораторије.
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Одлуком суда, Русија је на две године изгубила право да буде домаћин Олимпијских
игара и светских првенстава. Такође, Спортски арбитражни суд забранио је и
председнику Русије Владимиру Путину да две године присуствује Олимпијским и
Параолимпијским играма, као и светским првенствима, а та забрана се односи и на
представнике руских власти - заменике министара, министре, заменике премијера и
премијера.

  

Ограничења се не односе на званичнике који су чланови Међународног олимпијског
комитета или су од шефа државе на чијој територији се догађај одржава добили позив
за такмичење. Такође се ограничења не односе на званичнике који су спортисти и који
су на такмичење стигли као учесници.

  

(Спутњик)
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