План роботи ГО «Федерація сквошу України» (далі- Федерація) на 2022 рік.
Як і кожного року, Федерація має на меті реалізувати якомога більше проєктів пов’язаних з
розвитком та популяризацією сквошу на території України та пізнаваності України на
міжнародній арені.
Кожного року Федерація проводить обов’язкові змагання національного рівня, які є
головними етапами відбору на потрапляння в список кандидатів до Національної збірної, і
2022 не є винятком, тому в календарі федерації ви можете знайти більш детальну
інформацію стосовно наступних турнірів, які проводяться Федерацією :
Чемпіонату України зі сквошу серед дорослих
Чемпіонату України зі сквошу серед юніорів
Ukrainian Junior Open (під егідою ESF)
Кубок України зі сквошу серед дорослих
Кубок України зі сквошу серед юніорів (буде проводитись вдруге)

Параллельно з підготовкою та проведенням змагань ми маємо на меті реалізувати наступні
заплановані наші проєкти:
1. Підготовка та проведення п’яти етапів навчально-тренувальних зборів для кандидатів
у національну збірну.
2. Підготовка до участі та участь 3х команд національної збірної зі сквошу в командних
чемпіонатах Європи (жіноча, чоловіча, юніори до 17ти років).
3. Проведення чотирьох суддівських семінарів, на предмет підвищення кваліфікації
суддівського складу та ознайомлення новачків з основами правил гри та безпеки на
корті та поза кортом, в таких містах: Одеса, Харків, Чернігів, Київ (міста можуть бути
змінені, в залежності від необхідності проведення семінарів та кількості
зацікавлених).
4. Проведення чотирьох триденних кемпів для юніорів на базі клубів в таких містах:
Дніпро, Львів, Херсон, Київ.
5. Започаткувати серію семінарів для батьків юніорів та спортсменів із спортивним
психологом.

Щоденна робота
-

Супровід спортсменів (від подачі заявки до повернення із змагань)

-

Інформаційна підтримка турнірів, які внесені до календаря Федерації

-

Інформаційна підтримка кемпів для юніорів та дорослих

-

Ведення національного рейтингу

-

Ведення рейтингу тренерів

-

Вдосконалення та доопрацювання особистого кабінету (-для спортсменів, -для суддів,
-для організаторів та -для тренерів)

-

Ведення сторінок в соціальних мережах, наповнення сайту

-

Написання, затвердження та публікація статей про сквош на медіа ресурсах України

-

Комунікація з організаторами, гравцями щодо поточних питань діяльності таких

-

Взаємодія з профільними державними структурами

-

Пошук нових партнерів до застосунку

-

Співпраця з міжнародними сквош-інституціями

-

Робота над залученням іноземних експертів з метою забезпечення якісного обміну
досвідом (тренерство, суддівство)

Також ціль Федерації впровадити мобільний застосунок, в якому асоційовані члени
Федерації (Squash Family) матимуть змогу отримувати лояльність від наших партнерів. Ми
вже закріпилися підтримкою багатьох компаній та отримали приємні знижки для майбутніх
користувачів мобільного додатку Squash Family. І вже зовсім скоро презентуємо наш
застосунок.
Якщо у вас є бажання та є поставлені цілі в реалізації будь-якого проєкту з популяризації
сквошу на території України, але ви не знаєте з чого почати, приходьте до нас будемо
реалізовувати разом!
Пишіть на пошту info@squash.ua з приміткою мій проєкт!

