Звіт
про діяльність Асоціації футболу інвалідів України за 2015 рік
Одним із пріоритетних напрямків розвитку масового футболу в
діяльності Федерації футболу України є популяризація цього виду спорту
серед людей з обмеженими фізичними можливостями , залучення їх до участі
у спортивних змаганнях, міжнародних турнірах, що сприяє їх більш широкій
інтеграції у повноцінне суспільне життя. Саме для вирішення цих питань у
1992 року була заснована Асоціація футболу інвалідів України, яка є
колективним членом ФФУ та здійснює свою діяльність серед спортсменів з
обмеженими фізичними можливостями по шести нозологіям:
 з вадами слуху,
 зору,
 опорно-рухомого апарату,
 з психоневрологічними захворюваннями
 загального захворювання
 інвалідів – ампутантів
Також заявку на вступ подали та прийняті до складу АФІУ на правах
тимчасового членства Спортивна федерація діабетиків України;
Саме по цим напрямкам проводились змагання з футболу відповідно єдиного
плану заходів ФФУ та Мінмолодьспорту.
По п’яти нозологіям регулярно проводяться змагання чемпіонатів
країни з футболу.
У футболістів Спортивної федерації глухих України був проведений
Чемпіонат України. Він проходив в два етапи. Зональні змагання, що зібрали
команди 22-ох областей України. Фінал пройшов в м. Полтава. Чемпіонами
стали полтавчани, другими – кияни, третіми – тернопільчани.
Чемпіонат з футзалу через обмеження фінансових можливостей
пройшов за спрощеною програмою. Звання чемпіона розіграли вісім кращих
команд 2015 року. Чемпіоном стала збірна команда м. Києва.
З міжнародних змагань активна увага була зосереджена на відбірних
іграх XXIV Дефлімпійських ігор, що пройдуть в 2017 році в Туреччині.
Олімпіаді передували відбіркові ігри до III Чемпіонату світу, що пройде в
червні 2016 року в Італії. Перемігши в гостях збірну Данії 1:0, наші
футболісти в квітні проведуть в м. Одеса другу відбіркову гру, де їх
суперником буде збірна Італії.
На жаль, наша збірна не змогла прийняти участь у II Чемпіонаті світу
з футзалу, що пройде в грудні 2015 року в Таїланді і захистити титул
першого чемпіона.
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В рамках проекту Спеціальної Олімпіади Європи/Євразії і УЄФА
проведено 15-ий Європейський Футбольний Тиждень (ЄФТ) в Україні, під час
якого відбулися локальні турніри в 9 областях за участю 525 чоловік, два
Відкриті регіональні турніри в Херсоні ( 8 команд) і Вінниці (7 команд).
Фінал ЄФТ в Україні-Національний турнір з футболу СОУ проведено 2526.05.2015 року в м. Ніжин Чернігівської обл. для 9 команд з Чернігівської,
Запорізької, Харківської, Сумської, Львівської, Полтавської і Черкаської
областей України.
За сприяння ФФУ та Ніжинського державного університету 25 травня
2015 р проведено семінар для 15 тренерів з футболу СОУ.
14-17 травня 2015 р. у Львові відбулись Відкриті ігри Спеціальної
Олімпіади – «II Special Olympics Open Games», в яких взяли участь 300
спортсменів СО з різних регіонів України та п’яти європейських країн:
Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Румунії і Данії. В програмі Ігор відбулися
турніри з футболу, флорболу, настільного тенісу, плавання та «Об’єднаного»
баскетболу.
Також, національна збірна команда СОУ з футболу виборола срібні
медалі на міжнародному футбольному турнірі Спеціальної Олімпіади Kim
Källström Trophy в рамках найбільшого світового молодіжного турніру Gothia
Cup в м. Ґетеборг (Швеція) в липні 2015 р.
У зв’язку з фінансовими проблемами, кількість спортивних змагань для
людей з вадами розумового розвитку у 2015 році значно скоротилась.
На жаль, ця обставила вплинула і на участь команд в міжнародних
змаганнях. Так, національна збірна команда СОУ з футболу не змогла
виїхати на Всесвітні ігри Спеціальної Олімпіади 2015 в США (ЛосАнджелес) - найвищий рівень змагань в Спеціальних Олімпіадах, щоб
захистити титул чемпіонів попередніх Всесвітніх ігор.
В липні 2015 році відбувся щорічний фінальний турнір
«Seni Cup»
серед вихованців будинків-інтернатів для інвалідів із психоневрологічними
захворюваннями приймало участь 30 команд із 8 країн. Всі команді були
поділені на 4 групи в залежності від фізичного стану учасників (всі учасники
це люди з обмеженими можливостями).
Збірна команда України вперше в своїй історії посіла 1 місце, обігравши
по ходу турніру команду з Росії та господарів команду Польщі.
Асоціація футболу інвалідів-ампутантів прийняла участь в
Паралімпійському міжнародному турнірі, що проходив в Польщі і здобула
третє місце, але не змогла взяти участь у Чемпіонаті Європи через
відсутність коштів. Також через відсутність фінансування не в змозі була
виїхати збірна України на змагання інвалідів – ампутантів на міжнародний
турнір до Німеччини.
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Чернігівським СК «Спорт» інвалідів загального захворювання було
проведено два футбольні заходи. Перший припав на кінець березня та
проходив у м.Києві у приміщенні КНПУ ім.Драгоманова в рамках СМП
«Футбол, спорт і творчість без барʼєрів». Другий проходив у м.Чернігові.
Київський

міський

фізкультурно-спортивний

клуб

«Прометей» проводить роботу за напрямом розвитку і

інвалідів

популяризації

футболу серед громадян з наслідками дитячого церебрального паралічу,
ураженнями

опорно-рухового

апарату,

ураженнями

опорно-рухового

апарату, розумовими вадами різних вікових груп та інформує про виступ
збірної команди України з футболу ДЦП і проведені клубом змагання.
Так, збірна команди України з футболу серед спортсменів з наслідками
дитячого церебрального паралічу Україна розпочала свої виступи у 2015 з
міжнародного рейтингового турніру, що проводився 21 - 28 березня 2015
року в м. Повуа, Португалія де виборола перше загальнокомандне місце
серед команд з 5 країн-учасниць.
На чемпіонаті світу, що проводився 13 - 29 червня 2015 року в м.
Бертон, Велика Британія, збірна команда України посіла друге місце. Перше
місце у команди Росії, третє у команди Бразилії. В чемпіонаті світу взяли
участь футболісти з 16 країн світу.
Успішні виступи нашої збірної на протязі багатьох років пов’язані з
тим, що вказаній нозології приділяється значна увага з боку Національного
комітету спорту інвалідів України (НКСІУ) на чолі із Сушкевичем В.М. та
Українського центру спорту інвалідів «Інваспорт», в якому закладаються
певні кошти на участь команди у міжнародних змаганнях.
Київським міським фізкультурно-спортивним клубом інвалідів
«Прометей» разом з Комплексною дитячо-юнацькою школою інвалідів
«Прометей» (КДЮСШІ «Прометей» у цьому році було проведено :
1.
12-13.05.2015р. – Відкрита першість КДЮСШІ «Прометей» до Дня
Перемоги : футболу серед інвалідів з УОРА та вадами інтелекту 1995р.н. та
молодше. Кількість учасників – 35 чоловік.
2. 15-16.09.2015р. Відкрита першість КДЮСШІ «Прометей» з футболу
серед інвалідів з УОРА, наслідками (ДЦП) та вадами інтелекту. Кількість
учасників – 35 чоловік.
3. Відкрита першість, чемпіонат м. Києва з міні-футболу серед інвалідів з
УОРА. Змагання проходили 14 – 15.02.2015р. березня молодшої вікової групи
та 21-22.02.2015р. старшої вікової групи в СК Київського національного
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педагогічного університету. У змаганнях старшої вікової групи прийняло
участь 15 спортсменів, молодшої вікової групи 20 чоловік.
4. Чемпіонат м. Києва з футболу серед інвалідів з УОРА. Змагання
проходили 20– 21.05.2015р. У змаганнях прийняло участь 48 спортсменів.
Вже два роки поспіль доросла команда приймає участь в чемпіонаті
м.Києва з футболу Ліги «Футбол за життя без наркотиків та криміналу» серед
здорових гравців. В цьому році в змаганнях прийняло участь 14 команд. В
своїй групі наші хлопці посіли третє місце.
Нажаль, вже два роки поспіль відміняються через нестачу коштів
чемпіонати України з футболу та футзалу серед спортсменів з наслідками
ДЦП.
Наступний 2016 рік – це рік Паралімпійських ігор, що пройдуть у Ріо-деЖанейро. Збірна України інвалідів з ДЦП буде захищати титул
паралімпійського чемпіона.
Особливе місце в цьому році в діяльності нашої організації займають
інші соціальні проекти, які допомагають людям з обмеженими
можливостями інтегруватись в повноцінне життя через свій потяг до
улюбленої гри мільйонів – футбол.
Так, Федерація футболу України в цьому році підтримувала і розвиває
зв’язки з «Центром доступу до футболу у Європі» / CAFE / та приймала
участь у міжнародному проекті цієї організації під назвою «Капітани змін».
Цей проект надихнув Федерацію футболу України працевлаштувати людей з
обмеженими можливостями, яким зазвичай важко знайти роботу
Як наслідок нашого співробітництва, Федерацією футболу України та
«Центром доступу до футболу у Європі» / CAFE / прийнято рішення про
підписання Меморандуму про співпрацю, у якому будуть скоординовані
наступні дії:
 забезпечення доступності футболу в Україні для всіх без винятку
 участь у проекті «Капітани змін”
 використання досвіду САFЕ в підтримці спорудження доступних
стадіонів
 заснування і підтримка місцевих клубів і національних груп вболівальників
з обмеженими можливостями
Цю подію було приурочено до Міжнародного дня інвалідів, який
відзначався в грудні в усьому світі.
У жовтні цього року делегація АФІУ у складі делегації України приймала
участь у II міжнародній конференції CAFE «Футбол для всіх, доступ для всіх»,
яка була присвячена організації доступу до перегляду мачтів Євро-2016 людям
з обмеженими фізичними можливостями.
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Спільно з «Центром доступу до футболу у Європі» в Україні досягнута
домовленість про створення парафанклубу національної збірної України
заради можливості відвідання матчів фанів з обмеженими можливостями.
Перші кроки зроблено в цьому напрямку. Так, декілька матчів поспіль
відвідують воїни АТО, що отримали ураження рухомого апарату в зоні
проведення бойових дій на Сході України.
Завдяки ФФУ було безкоштовно надано можливість тренування на
спортивних майданчиках НТК ім. В. Баннікова збірним командам України
серед людей з обмеженими фізичними можливостями.
Але, на жаль, є ще багато питань, які потрібно вирішувати спільно з
Федерацією футболу України.
Це, насамперед,
- відсутність спортивної бази;
- не завжди і несвоєчасно вдається екіпірувати збірні команди України
належним чином, а паразбірні також відстоюють честь нашої країни
- дуже слабке фінансування, як з боку держави, так і з боку ФФУ, і, на
жаль, це вплинуло на участь наших команд в міжнародних змаганнях та
з гідністю відстояти авторитет та честь нашої держави на терені
футбольних змагань серед людей з обмеженими можливостями.

Президент АФІУ
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Ю.Титаренко

