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

Звіт про виконану роботу в період:
Січень 2021 – Грудень 2021

Федерацією сквошу України
за період з Січня 2021 по Грудень 2021
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 2021 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 2021 рік в таких організаціях, у відповідності до процедур таких організацій.

Підтверджено членство на 2021 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 2021 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 2021 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 2021 рік;

✓

Сформовано, підготовлено та затверджено Додаткову угоду до Договору про співпрацю між
Мінмолодьспорт та ФСУ;

✓

Зібрано, сформовано, підготовлено, затверджено та надано інформацію про заплановані на 2021 рік
заходи на території України та поза її межами, для внесення такої до Єдиного календарного плану
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік з подальшим затвердженням
такого;

✓

Проведено затверджений комплекс заходів з метою визначення основного та резервного складу,
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 2021 році;

✓

Зібрано, сформовано, підготовлено та затверджено протоколи про результати всеукраїнських змагань
2021: Чемпіонати України серед дорослих та серед юніорів, Кубки України серед дорослих та серед
юніорів.

Взаємодія з Міністерством молоді та спорту України
✓

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 2021 рік;

✓

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
Продовжено в 2021 запровадження мотиваційної кампанії 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 2021 на лояльних умовах, переможці кожного обласного закритого чемпіонату
(категорії чоловіки та категорії жінки) отримали 100% знижки на участь у Чемпіонаті України 2021,
призери (2-ге та 3-тє місце) отримали знижку 50% на участь у Чемпіонаті України 2021, 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:
✓

Київська область (використали запропоновані умови: 2 людини - 100%, 4 людини - 50%);

✓

Херсонська область (використали запропоновані умови: 1 людина – 100%, 2 людини - 50%);

✓

Харківська область (використали запропоновані умови: 1 людина – 100%, 1 людина – 50%);

✓

Львівська область (використали запропоновані умови: 2 людини – 100%, 4 людини – 50%).

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

Чемпіонат України серед дорослих 2021 (19.02 – 21.02.2021):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 серед юніорів 2021 (13.03-14.03.2021):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

проведено за підтримки В. Федорука та Д. Подворного;
домовленість про проведення заходу з відповідною локацією: SL Теремки;
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;
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 серед юніорів 2021 (13.11.2021):
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

проведено за підтримки В.Федорука та Д.Подворного;
домовленість про проведення заходу з відповідною локацією: Squash Fit Center;
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
✓

Кубок України серед дорослих 2021 (27.11.2021):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 Чемпіонату та Кубку України серед дорослих 2021 сформовано списки
кандидатів у чоловічу та жіночу національні збірні команди України зі сквошу. За результатами
Чемпіонату та Кубку України серед юніорів 2021 сформовано списки кандидатів національної
юніорської збірної команди України зі сквошу.

ФСУ формує списки кандидатів попередньо, Чемпіонат України 2022 буде підсумковим змаганням
для формування Національної команди для поїздки на Чемпіонат Європи 2022.

Підготовка, організація та проведення заходів
місцевого, національного та міжнародного значення
✓ Ukrainian Junior Open 2021:
•
•
•
•
•
•

домовленість про проведення заходу з відповідною локацією;
сплата внеску за проведення заходу до ESF – скасовано через COVID-19;
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).

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
✓

Благодійний турнір на підтримку юніорів України 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

домовленість про проведення заходу з відповідною локацією: SL Таїрова;
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;
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;
аналіз проведеного заходу.

Підготовка, організація та проведення заходів
місцевого, національного та міжнародного значення
✓ ZENIT BLACK SEA OPEN 2021:
•

поетапне анонсування про захід;

•

підтримання інформаційної зацікавленості та поширення інформації про захід широкому загалу з метою залучення більшої кількості учасників;

•

сприяння участі нерезидентів в турнірі, шляхом формування офіційних листів-запрошень для проходження кордону України.

•

збір результатів проведеного заходу та внесення таких до національного рейтингу.

✓ Ukrainian Open 2021:
•

підготовка заявки для затвердження турніру в календарі PSA;

•

поетапне анонсування про захід;

•

підтримання інформаційної зацікавленості та поширення інформації про захід широкому загалу з метою залучення більшої кількості учасників;

•

сприяння участі нерезидентів в турнірі, шляхом формування офіційних листів-запрошень для проходження кордону України;

•

проведення трансляцій матчів через систему Rankedin;

•

збір результатів проведеного заходу та внесення таких до національного рейтингу.

Підготовка, організація та проведення заходів
місцевого, національного та міжнародного значення
✓ Pakistan Ukraine Squash Friendship Cup:
•

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;

•

Проведення прес-конференції за участі Посольства Пакистану та представників провідних медіа України;

•

формування та комплектація пакетів учасників заходу;

•

залучення необхідної кількості суддів та маркерів;

•

проведення та контроль перебігу заходу;

•

виконання партнерських домовленостей з партнерами заходу ;

•

вирішення поточних питань на заході;

•

планування, підготовка та проведення церемонії нагородження переможців та призерів заходу;

•

зйомка змагального процесу провідними медіа України для транслювання на топових телевізійних майданчиках;

•

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
✓ Сквош кемп братів Ашур:

✓

✓

•
•

домовленість про проведення заходу з відповідною локацією;
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;

•

підтримання інформаційної зацікавленості та поширення інформації про захід широкому загалу з метою залучення більшої кількості учасників;

•

формування та комплектація пакетів учасників заходу;

•
•

проведення та контроль перебігу заходу;
вирішення поточних питань на заході;

•

аналіз проведеного заходу.

Сквош кемп для юніорів в Дніпрі:
•

домовленість про проведення заходу з відповідною локацією;

•

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;

•

підтримання інформаційної зацікавленості та поширення інформації про захід широкому загалу з метою залучення більшої кількості учасників;

•
•

формування та комплектація пакетів учасників заходу;
проведення та контроль перебігу заходу;

•

вирішення поточних питань на заході;

•

аналіз проведеного заходу.

Сквош кемп для юніорів у Львові:
•

домовленість про проведення заходу з відповідною локацією;

•

поетапне анонсування про захід;

•

відбір учасників, у відповідності до зайнятих позицій у національному рейтингу та позицій зайнятих на чемпіонаті України серед юніорів 2021;

•

підтримання інформаційної зацікавленості та поширення інформації про захід широкому загалу з метою залучення більшої кількості учасників;

•

проведення та контроль перебігу заходу;

•

вирішення поточних питань на заході;

•

аналіз проведеного заходу.

Підготовка, організація та проведення заходів
місцевого, національного та міжнародного значення
✓ З метою підвищення кваліфікації та сертифікування локальних суддів було
проведено суддівські семінари:
•
•
•
•
•
•
•

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 закріпленя 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;
підготовлена необхідна інформація для навчального процесу.

✓ Заплановано, погоджено та занесено до Календаря ФСУ 75 турнірів, у зв’язку із
COVID-19 з них скасовано 25 турнірів;

✓ Надано підтримку усім запланованим та внесеним до Календаря ФСУ турнірам
шляхом поширення інформації про захід цільовій аудиторії з метою залучення більшої
кількості учасників;

Підтримання та розвиток
сквош-проектів національного значення
✓

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;

✓

Сприяння та підтримка розвитку дитячої академії в Дніпрі під керівництвом провідного англійського тренера
Хедріана Стіффа;

✓

Постійна комунікація з зацікавленими особами, щодо розвитку сквошу;

✓

Локальними федераціями складено та запропоновано плани розвитку до 2024 року;

✓

До активних локальних федерацій доєдналися Закарпатська та Чернігівська області;

✓

Розроблено бізнес-план стосовно побудови сквош кортів на території України;

✓

Сформовано, підготовлено та затверджено Положення про рейтинг тренерів, яке дозволяє визначити
найактивнішого тренера в Україні та в регіонах;

✓

Доопрацювання нового функціонального, інтерактивного та зручного для користувачів сайту ФСУ:
•
•
•
•

узгодження проекту;
розробка та узгодження технічного завдання;
поетапний контроль виконання технічного завдання;
тестування кожного з етапів.

Підтримання та розвиток
сквош-проектів національного значення
✓

✓

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

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, зокрема нашими партнерами вже є такі
бренди як PeakSport, Avecs, Holiday Inn Київ, Karakal, Eye Rackets та інші.

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

запланованих заходів у світі сквошу;

•

запланованих освітніх заходів від WSF;

•

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;

•

співпраці із спортивними та бізнес порталами;

•

співпраці із топовими телевізійними каналами;

•

проведення, за необхідності, прес-конференцій за участі представників ЗМІ;

•

зйомка для освітлення цікавих тем та запитань від спортсменів, тренерів та вболівальників на
Youtube каналі ФСУ;

•

постійна підтримка комунікації з зацікавленими особами.

Інформаційно-масова робота
з метою популяризації сквошу
✓ Прояви у ЗМІ січень-листопад 2021:
98 публікацій, 5 667 000 охоплень та 122 000 унікальних переглядів.

Опубліковано статті на таких спортивних/бізнес порталах як:
-

24 Канал.Спорт, Sport.ua та Tribuna;

-

Korrespondent, PressRelease та Enigma;

-

Favor, Interfax-Україна та Спортивний гід Києва;

-

StarLife, Ліга.Life та Ukrhome;

-

Clutch.ua, Леді ТСН та Sportarena;

-

Rupor.net, Ліга.net та Vkurse.net;

-

Ліга.Блоги, Українська правда та Property Times;

-

Фаворити успіху, Спортивний комітет України, The WorldNews та інші.

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.

