ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ СКВОШУ УКРАЇНИ»
(ДАЛІ – ФСУ)

Звіт про виконану роботу в період:
Грудень 2019 – Травень 2020
(18.03.2020-25.05.2020 - період карантину)

Федерацією сквошу України за період з Грудня 2019 по Травень
2020(18.03.2020-25.05.2020 - період карантину) проведено роботу
за наступними напрямами:
✓ Співпраця з організаціями міжнародного, європейського та національного рівнів;
✓ Взаємодія з Міністерством молоді та спорту України;
✓ Підготовка, організація та проведення заходів місцевого, національного та
міжнародного значення;

✓ Підтримання та розвиток сквош-проектів національного значення;
✓ Інформаційно-масова робота з метою популяризації сквошу.

Співпраця з організаціями міжнародного, європейського та
національного рівнів
✓

✓

✓

✓

Продовжено співпрацю в 2020 році з WADA (World Anti-Doping Agency) чим надано можливість:
•

стати частиною світової спільноти діяльність якої направлена на профілактику, попередження застосування та
розповсюдження допінгу шляхом впровадження кращих методів організації боротьби з допінгом;

•

виконання вимог до члена World Squash Federation та European Squash Federation та отримання можливості підтвердження
членства на 2020 рік в таких організаціях, у відповідності до процедур таких організацій.

Підтверджено членство на 2020 рік в ESF (European Squash Federation) чим надано можливість :
•

для національних команд України приймати участь в чемпіонатах Європи;

•

для спортсменів з України приймати участь в турнірах, які входять в календар ESF;

•

для спортсменів з України які приймають участь в турнірах, що входять в календар заходів ESF, отримувати персональні бали
у відповідних категоріях європейського рейтингу гравців у сквош, який адмініструється ESF;

•

проводити змагання, суддівські семінари, тренерські курси під егідою ESF.

Підтверджено членство на 2020 рік в WSF (World Squash Federation) чим надано можливість :
•

для спортсменів з України приймати участь в турнірах, які входять в календар WSF;

•

для учасників тренерських і суддівських семінарів, що успішно пройшли такі отримати відповідний підтверджуючий
сертифікат від WSF;

•

для національних команд України приймати участь у всесвітніх чемпіонатах під егідою WSF.

Підтверджено членство на 2020 рік в СКУ (Спортивний комітет України) чим надано можливість :
•

проведення спільних заходів, метою яких є популяризація сквошу та підвищення кваліфікації тренерів та суддів в межах
співпраці.

Взаємодія з Міністерством молоді та спорту України
✓

Зібрано, сформовано, підготовлено, затверджено та надано звіт про виконану роботу за 2019 рік;

✓

Зібрано, сформовано, підготовлено, затверджено та надано інформацію про заплановані на 2020 рік заходи на
території України та поза її межами, для внесення такої до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України на 2020 рік з подальшим затвердженням такого;

✓

Проведено затверджений комплекс заходів з метою визначення можливих кандидатів до національних збірних
України зі сквошу та подані списки таких у відповідності до всіх затверджених міністерством процедур;

✓

У відповідності до всіх затверджених міністерством процедур, розроблена, подана, погоджена та затверджена
система відбору кандидатів до національних збірних України зі сквошу, з метою делегування таких для участі на
чемпіонатах Європи в 2020 році;

✓

Проведено підготовчі роботи для забезпечення поїздки національної збірної на Чемпіонат Європи (жінки) 1 & 2
дивізіон – 29.04. – 02.05.2020, Нідерланди. Зібрано, підготовлено та надано:

✓

•
•

офіційне положення турніру з офіційним перекладом на державну мову;
склад офіційної делегації;

•

обґрунтування деталей поїздки.

Проведено підготовчі роботи для забезпечення поїздки національної збірної на Чемпіонат Європи серед юніорів до
15 та до 17 років – 07 – 10.05.2020, Англія. Зібрано, підготовлено та надано:
•
офіційне положення турніру з офіційним перекладом на державну мову;
•

склад офіційної делегації;

•

обґрунтування деталей поїздки.

Взаємодія з Міністерством молоді та спорту України
✓

Проведено підготовчі роботи для забезпечення поїздки національної збірної на Чемпіонат Європи
(чоловіки) 3 дивізіон – 15 - 18.04.2020, Словенія. Зібрано, підготовлено та надано:
•

офіційне положення турніру з офіційним перекладом на державну мову;

•

склад офіційної делегації;

•

обґрунтування деталей поїздки.

✓

Проведено комплекс заходів з метою акумулювання, підготовки, формування та заповнення таблиці
визначення рейтингу з неолімпійських видів спорту в Україні, які включені до програми Всесвітніх
ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітньої шахової олімпіади, Всесвітніх ігор з єдиноборств,
Всесвітніх інтелектуальних ігор серед структурних підрозділів фізичної культури і спорту за 2019 рік;

✓

На запит міністерства проведено комплекс заходів з підготовки, адаптації, та перекладу Правил зі
сквошу в одиночному розряді, затверджених і погоджених Всесвітньою федерацією сквошу, в
редакції 2019 року, з метою погодження та/або затвердження таких міністерством;

✓

Проведено комплекс заходів з метою опрацювання проекту стратегії розвитку фізичної культури і
спорту до 2028 року.

Підготовка, організація та проведення заходів місцевого,
національного та міжнародного значення
Вперше в історії українського сквошу було розроблено та запроваджено мотиваційну кампанію відбору та
залучення гравців в усіх регіонах України, де представлений сквош. Створені вигідні умови для
проведення закритих чемпіонатів областей, переможці яких отримали можливість прийняти участь у
заході всеукраїнського масштабу - Чемпіонаті України зі сквошу 2020 на лояльних умовах, переможці
кожного обласного закритого чемпіонату (категорії чоловіки та категорії жінки) отримали 100% знижки на
участь у Чемпіонаті України 2020, призери (2-ге та 3-тє місце) отримали знижку 50% на участь у
Чемпіонаті України 2020, що мало в свою чергу стимулювати залучення більшої кількості гравців з
кожного регіону до участі у національному чемпіонаті.
За результатом проведеної кампанії досягнуто наступний результат:
✓

Київській області (використали запропоновані умови: 2 людей – 100%, 3 людей - 50%);

✓

Одеська область (використали запропоновані умови : 2 людей – 100%, 2 людей - 50%);

✓

Полтавська область (використали запропоновані умови : 1 людина – 100%);

✓

Дніпропетровська область (використали запропоновані умови : 1 людина – 100%);

✓

Херсонська область (використали запропоновані умови : 2 людей – 100%, 2 людей - 50%).

Підготовка, організація та проведення заходів місцевого,
національного та міжнародного значення
За участі ФСУ було підготовлено, організовано та проведено наступні заходи:

✓

Чемпіонат України серед юніорів 2019 (07.12.2019):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

домовленість про проведення заходу з відповідною локацією;
пошук та залучення головного судді заходу;
підготовка пакету документів заходу (розробка, затвердження та донесення до загалу положення заходу, заявки та розписки
учасника);
поетапне анонсування про захід;
прийом та обробка заявок учасників, з вирішенням поточних потреб потенційних учасників;
пошук партнерів, спонсорів, меценатів заходу та презентація інформації про захід таким;
розробка дизайну, погодження, замовлення, контроль виконання, вчасне отримання поліграфії заходу;
розробка дизайну, погодження, замовлення, контроль виконання, вчасне отримання нагородної атрибутики заходу;
формування в спеціальному програмному забезпеченні сіток учасників заходу;
підтримання інформаційної зацікавленості та поширення інформації про захід широкому загалу з метою залучення більшої
кількості учасників;
формування та комплектація пакетів учасників заходу;
залучення необхідної кількості суддів та маркерів;
проведення та контроль перебігу заходу;
виконання партнерських домовленостей з партнерами заходу (в разі наявності таких);
вирішення поточних питань на заході;
планування, підготовка та проведення церемонії нагородження переможців та призерів заходу;
збір результатів проведеного заходу та внесення таких до національного рейтингу;
збір зворотного зв’язку від учасників заходу;
аналіз проведеного заходу.

Підготовка, організація та проведення заходів місцевого,
національного та міжнародного значення
✓

Кубок України 2019 (13.12 – 15.12. 2019):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

домовленість про проведення заходу з відповідною локацією;
пошук та залучення головного судді заходу;
підготовка пакету документів заходу (розробка, затвердження та донесення до загалу положення заходу, заявки та розписки
учасника);
поетапне анонсування про захід;
прийом та обробка заявок учасників, з вирішення поточних потреб потенційних учасників;
пошук партнерів, спонсорів, меценатів заходу та презентація інформації про захід таким;
розробка дизайну, погодження, замовлення, контроль виконання, вчасне отримання поліграфії заходу;
розробка дизайну, погодження, замовлення, контроль виконання, вчасне отримання нагородної атрибутики заходу;
формування в спеціальному програмному забезпеченні сіток учасників заходу;
підтримання інформаційної зацікавленості та поширення інформації про захід широкому загалу з метою залучення більшої
кількості учасників;
формування та комплектація пакетів учасників заходу;
залучення необхідної кількості суддів та маркерів;
проведення та контроль перебігу заходу;
виконання партнерських домовленостей з партнерами заходу (в разі наявності таких);
вирішення поточних питань на заході;
планування, підготовка та проведення церемонії нагородження переможців та призерів заходу;
збір результатів проведеного заходу та внесення таких до національного рейтингу;
збір зворотного зв’язку від учасників заходу;
аналіз проведеного заходу.

Підготовка, організація та проведення заходів місцевого,
національного та міжнародного значення
✓

Закритий Чемпіонат Київської області 2020 (08.02.2020):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

домовленість про проведення заходу з відповідною локацією;
пошук та залучення головного судді заходу;
підготовка пакету документів заходу (розробка, затвердження та донесення до загалу положення заходу, заявки та
розписки учасника);
поетапне анонсування про захід;
прийом та обробка заявок учасників, з вирішення поточних потреб потенційних учасників;
пошук партнерів, спонсорів, меценатів заходу та презентація інформації про захід таким;
розробка дизайну, погодження, замовлення, контроль виконання, вчасне отримання поліграфії заходу;
розробка дизайну, погодження, замовлення, контроль виконання, вчасне отримання нагородної атрибутики заходу;
формування в спеціальному програмному забезпеченні сіток учасників заходу;
підтримання інформаційної зацікавленості та поширення інформації про захід широкому загалу з метою залучення
більшої кількості учасників;
формування та комплектація пакетів учасників заходу;
залучення необхідної кількості суддів та маркерів;
проведення та контроль перебігу заходу;
виконання партнерських домовленостей з партнерами заходу (в разі наявності таких);
вирішення поточних питань на заході;
планування, підготовка та проведення церемонії нагородження переможців та призерів заходу;
збір результатів проведеного заходу та внесення таких до національного рейтингу;
збір зворотного зв’язку від учасників заходу;
аналіз проведеного заходу.

Підготовка, організація та проведення заходів місцевого,
національного та міжнародного значення
✓

Чемпіонат України 2020 (22.02 – 23.02.2020):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

домовленість про проведення заходу з відповідною локацією;
пошук та залучення головного судді заходу;
підготовка пакету документів заходу (розробка, затвердження та донесення до загалу положення заходу, заявки та
розписки учасника);
поетапне анонсування про захід;
прийом та обробка заявок учасників, з вирішення поточних потреб потенційних учасників;
пошук партнерів, спонсорів, меценатів заходу та презентація інформації про захід таким;
розробка дизайну, погодження, замовлення, контроль виконання, вчасне отримання поліграфії заходу;
розробка дизайну, погодження, замовлення, контроль виконання, вчасне отримання нагородної атрибутики заходу;
формування в спеціальному програмному забезпеченні сіток учасників заходу;
підтримання інформаційної зацікавленості та поширення інформації про захід широкому загалу з метою залучення
більшої кількості учасників;
формування та комплектація пакетів учасників заходу;
залучення необхідної кількості суддів та маркерів;
проведення та контроль перебігу заходу;
виконання партнерських домовленостей з партнерами заходу (в разі наявності таких);
вирішення поточних питань на заході;
планування, підготовка та проведення церемонії нагородження переможців та призерів заходу;
збір результатів проведеного заходу та внесення таких до національного рейтингу;
збір зворотного зв’язку від учасників заходу;
аналіз проведеного заходу.

Підготовка, організація та проведення заходів місцевого, національного та
міжнародного значення
За результатами проведення Кубку України 2019 та Чемпіонату України 2020 сформовано списки
кандидатів у чоловічу та жіночу національні збірні команди України зі сквошу. За результатами
Чемпіонату України серед юніорів 2019 сформовано списки кандидатів національної юніорської
збірної команди України зі сквошу.
З метою проведення якісної підготовки зазначених кандидатів до виступів на командних
чемпіонатах Європи, ФСУ, шляхом акумуляції, аналізу та опрацювання наданих тренерами
план-програм підготовки, відібрано кваліфікованих тренерів для забезпечення найвищих
результатів таких виступів національних збірних команд.
На базі затверджених план-програм підготовки національних збірних команд заплановано та
частково проведено наступні етапи спортивних зборів:
Чоловіча національна збірна України зі сквошу :

06.02 – 09.02.2020 (проведено)
30.03 – 02.04.2020 (скасовано через COVID-19)
10.04 – 12.04.2020 (скасовано через COVID-19)

Підготовка, організація та проведення заходів місцевого,
національного та міжнародного значення
Юніорська національна збірна України зі сквошу :
15.02 – 16.02.2020 (проведено)
14.03 – 15.03.2020 (проведено)
21.04 – 25.04.2020 (скасовано через COVID-19)
В рамках підготовки національних збірних команд України зі сквошу до поїздок на командні чемпіонати Європи було, зокрема,
здійснено :
✓

В рамках чемпіонату Європи (жінки) 1 & 2 дивізіон (29.04. – 02.05.2020), Нідерланди:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

подача командної заявки до ESF;
взаємодію з міністерство молоді та спорту України (описано на слайді 4);
розроблено, затверджено, впроваджено форми контрактів для спортсменів;
розроблено, затверджено, впроваджено та підписано контракти з тренерами відповідної збірної;
подача поіменних списків членів команди до ESF;
сплата командного внеску до ESF;
комунікація з відповідальною особою приймаючої сторони, щодо деталей поїздки та участі;
сплата внеску учасника організатору заходу (проживання, харчування, трансфер);
бронювання авіа-білетів для делегації;
узгодження умов трансферу делегації з приймаючою стороною;
пошук локальних партнерів поїздки;
досягнення домовленостей щодо сувенірної продукції (традиція заходів);
збір та підготовка пакету документів для закордонної поїздки делегації;
збір та подача документів з метою оформлення страхування життя та здоров’я членів делегації;

Подальші заплановані етапи підготовки не проводились у зв’язку з COVID-19 та скасуванням заходу.

Підготовка, організація та проведення заходів місцевого,
національного та міжнародного значення
✓

В рамках Чемпіонат Європи (чоловіки) 3 дивізіон – 15 - 18.04.2020, Словенія:
•

подача командної заявки до ESF;

•

взаємодію з міністерство молоді та спорту України (описано на слайді 4);

•

розроблено, затверджено, впроваджено форми контрактів для спортсменів;

•

розроблено, затверджено, впроваджено та підписано контракти з тренерами відповідної збірної;

•

подача поіменних списків членів команди до ESF;

•

сплата командного внеску до ESF;

•

комунікація з відповідальною особою приймаючої сторони, щодо деталей поїздки та участі;

•

бронювання авіа-білетів для делегації;

•

узгодження умов трансферу делегації з приймаючою стороною;

•

пошук локальних партнерів поїздки;

•

досягнення домовленостей щодо сувенірної продукції (традиція заходів);

•

збір та підготовка пакету документів для закордонної поїздки делегації;

•

збір та подача документів з метою оформлення страхування життя та здоров’я членів делегації;

Подальші заплановані етапи підготовки не проводились у зв’язку з COVID-19 та скасуванням заходу.

Підготовка, організація та проведення заходів місцевого,
національного та міжнародного значення
✓ В рамках Чемпіонат Європи серед юніорів до 15 та до 17 років – 07 – 10.05.2020,
Англія:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

подача командної заявки до ESF;
взаємодію з міністерство молоді та спорту України (описано на слайді 4);
розроблено, затверджено, впроваджено форми контрактів для спортсменів;
розроблено, затверджено, впроваджено та підписано контракти з тренерами відповідної збірної;
подача поіменних списків членів команди до ESF;
сплата командного внеску до ESF;
комунікація з відповідальною особою приймаючої сторони, щодо деталей поїздки та участі;
бронювання авіа-білетів для делегації;
збір та подача документів з метою оформлення віз делегації;
узгодження умов трансферу делегації з приймаючою стороною;
пошук локальних партнерів поїздки;
досягнення домовленостей щодо сувенірної продукції (традиція заходів);
збір та підготовка пакету документів для закордонної поїздки делегації;
збір та подача документів з метою оформлення страхування життя та здоров’я членів делегації;

Подальші заплановані етапи підготовки не проводились у зв’язку з COVID-19 та скасуванням заходу.

Підготовка, організація та проведення заходів місцевого,
національного та міжнародного значення
✓ Ukrainian Junior Open 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

домовленість про проведення заходу з відповідною локацією;
сплата внеску за проведення заходу до ESF;
проведено комплекс заходів з метою закріплення узгоджених дат заходу в календарі ESF;
домовленість з готелем, що прийматиме учасників заходу;
пошук та залучення головного судді заходу;
підготовка пакету документів заходу (розробка, затвердження та донесення до загалу
положення заходу, заявки та розписки учасника);
поетапне анонсування про захід;
інформування федерацій членів ESF про захід з метою залучення спортсмені до участі;
прийом та обробка заявок учасників, з вирішення поточних потреб потенційних учасників;
пошук партнерів, спонсорів, меценатів заходу та презентація інформації про захід таким;
розробка дизайну, погодження, замовлення, контроль виконання, вчасне отримання поліграфії
заходу;
розробка дизайну, погодження нагородної атрибутики заходу;
формування в спеціальному програмному забезпеченні списку учасників заходу;
підтримання інформаційної зацікавленості та поширення інформації про захід широкому
загалу з метою залучення більшої кількості учасників;
попередня домовленість щодо залучення необхідної кількості суддів та маркерів;
комунікація з відповідальними особами зі сторони учасників, щодо деталей поїздки та участі;
підготовка та надсилання листів-запрошень для Посольств України в інших державах;

Подальші заплановані етапи підготовки не проводились у зв’язку з COVID-19 та скасуванням заходу.

Підготовка, організація та проведення заходів місцевого, національного та
міжнародного значення
✓

З метою підвищення кваліфікації та сертифікування локальних тренерів було проведено заходи, в
рамках підготовки проведення ESF Level 1 Coaching Course:
•
узгоджено дати проведення семінару з відповідним сертифікованим лектором;
•
проведено опитування серед цільової аудиторії заходу;
•
оброблені відповіді та отримані згоди на участь від цільової аудиторії заходу;
•
проведено комплекс заходів з метою закріплених узгоджених дат в календарях заходів ФСУ та СКУ;
•
досягнуто домовленостей, щодо проведення заходу на необхідній локації;
•
інформування цільової аудиторії, щодо подробиць проведення заходу з посилання на форму заявки;
•
бронювання кортів, на відповідній локації відповідно до потреб заходу;
•
замовлено необхідний для проведення заходу інвентар;
У зв’язку з відсутністю достатньої кількості учасників, проведення заходу перенесено.

✓

З метою підвищення кваліфікації та сертифікування локальних суддів-маркерів, в рамах Чемпіонату України
2020 було проведено відповідний суддівський семінар, в рамках підготовки до якого було проведено заходи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

узгоджено дати проведення семінару з відповідним сертифікованим лектором;
проведено опитування серед цільової аудиторії заходу;
оброблені відповіді та отримані згоди на участь від цільової аудиторії заходу;
проведено комплекс заходів з метою закріплення узгоджених дат в календарях заходів ФСУ та СКУ;
досягнуто домовленостей, щодо проведення заходу на необхідній локації;
інформування цільової аудиторії, щодо подробиць проведення заходу з посилання на форму заявки;
забезпечено захід необхідним приладдям для проведення заходу (канцелярія, проектор, ноутбук, і таке інше);
проведено захід;
проаналізовано результати проведення такого заходу.

Підтримання та розвиток сквош-проектів національного значення
✓ Розроблено, затверджено та впроваджено, стимулюючу збільшення кількості ліцензованих гравців в
регіонах, систему ліцензування гравців. Проекти направлені на загальний розвиток сквошу в регіоні
фінансуються ФСУ з розрахунку вартості таких, що не може перевищувати 50% від оплачених річних
спортивних ліцензій з такого регіону;
✓ Проводиться системна робота з підтримання оновлення та актуалізації даних в
Національному рейтингу гравців зі сквошу;
✓ Проводиться системна робота з підтримання оновлення та актуалізації поточної інформації в календарі
запланованих заходів ФСУ;
✓ Консультація, підтримка та супровід в підготовці, організації та проведенні заходів в регіонах.
✓ Постійна комунікація з зацікавленими особами, щодо розвитку сквошу;
✓ Розробка нового функціонального, інтерактивного та зручного для користувачів сайту ФСУ :
•

аналіз ринку надавачів послуг;

•

вибір компетентної компанії виконавця;

•

узгодження проекту;

•

розробка та узгодження технічного завдання;

•

поетапний контроль виконання технічного завдання;

•

тестування кожного з етапів.

Підтримання та розвиток сквош-проектів національного значення
✓

Супровід індивідуальних гравців, що планують приймати участь в сквош-заходах за межами України:
•
•
•
•
•
•

✓

Впровадження CRM системи для ефективного керування процесами та більшої зручності гравців, тренерів, суддів,
організаторів:
•
•
•
•
•
•

✓

комунікація з приймаючою стороною;
супровід підготовки документів до закордонної поїздки;
подача заявки та контроль підтвердження такої;
вирішення поточних питань в ході підготовки поїздки;
комунікація з Посольствами, Прикордонною службою України, та іншими структурами за необхідності;
висвітлення інформації про спортсмена та захід в доступних засобах комунікації.

аналіз ринку надавачів послуг;
вибір компетентної компанії виконавця;
узгодження проекту;
розробка та узгодження технічного завдання;
поетапний контроль виконання технічного завдання;
тестування кожного з етапів;

“Squash Family” партнерська система лояльності:
•
Перемовини щодо розробки зручного та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу програмного продукту для користувачів та
партнерів;
•
розробка та затвердження юридичних умов співпраці;
•
розробка дієвої презентації системи лояльності;
•
сегментування ринку потенційних партнерів;
•
розробка дієвого мотиваційного листа для партнерів;
•
робота над залученням партнерів до системи лояльності.

Інформаційно-масова робота з метою популяризації сквошу
✓ Висвітлення актуальної інформації для сквош спільноти України шляхом написання статей щодо:
•

запланованих заходів у світі сквошу;

•

визначних подій на території України та за її межами, що стосуються сквошу;

•

успіхів українських сквошистів на міжнародній арені;

•

фото-звіти з проведених заходів на території України та за її межами;

•

відео-трансляції фіналів з національних змагань;

•

проведення онлайн-тренувань, в зв’язку з карантинними обмеженнями;

•

життєвого шляху чинних чемпіонів;

•

досвіду побудови та експлуатації власного приватного корту, як на території України так і поза її
межами;

•

наявності додаткових можливостей при навчанні за межами України;

•

історичного екскурсу в події чемпіонатів Європи з 2010 по 2020 рр..;

•

постійна підтримка комунікації з зацікавленими особами.

Крім зазначеного вище, ФСУ на постійній основі ведеться
робота над:
- розбудовою ефективної структури функціонування
федерації;
- налагодження діалогу з юридичними та фізичними
особами, щодо побудови партнерських взаємовідносин;
- вирішення поточних питань ефективного функціонування
офісу та структури ФСУ.

Дякуємо за приділений час.
З повагою, ФСУ.

