ПРОГРАМНІ ЗАСАДИ
Кандидата на посаду Президента ФЛАУ САФІУЛЛІНА Р.С.

на період 2021-2024 рр.
Діяльність ФЛАУ на період до 2024 року буде спрямована на наступне:

ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - ТЕРИТОРІАЛЬНІ ФЕДЕРАЦІЇ,
АТЛЕТ, ТРЕНЕР

Посилити роль територіальних федерацій в діяльності Національної федерації.
Розширити представництво територіальних федерацій у керівних органах першочергове завдання удосконалення структури, що існує.
Надати право голосу атлетам і тренерам у керівних органах Національної
федерації. Зі складу обраного Комітету атлетів і Головної тренерської ради
включити до виконавчих органів атлета і тренера.
Внести необхідні зміни до Статуту, у тому числі з удосконалення структури
Національної федерації у відповідності до сучасних вимог.
Відновити діяльність Комісії спортивних споруд та «вдихнути життя» у
діяльність інших комісій національної федерації.
Запровадити прозорість бюджету федерації. Проведення аудитів. Публікація
балансу (річної звітності).
Посилити співпрацю з Міністерством молоді і спорту України та Національним
олімпійським комітетом України.

СПОРТ ВИСОКИХ ДОСЯГНЕНЬ

Головними суб’єктами легкої атлетики є атлети і тренери.
Здійснити заходи, спрямовані на впізнаваність українських атлетів і тренерів.
Здійснювати щорічне проведення конкурсів на звання кращих легкоатлетів,
тренерів, менеджерів та суддів.
Сприяти утворенню центрів відновлення атлетів та науково-консультативних
центрів, у тому числі при спортивних легкоатлетичних спорудах.

Удосконалити комплектування профільних, професійних КНГ за видами легкої
атлетики.
Здійснити заходи щодо підвищення кваліфікації тренерів, лікарів, керівників КНГ
спільно з вітчизняними та іноземними фахівцями; аналізу діючої інфраструктури;
оцінки діяльності закладів та організацій, що займаються розвитком легкої
атлетики.
Поширити географію проведення національних легкоатлетичних змагань шляхом
залучення більшості обласних центрів і міста Києва до розвитку і популяризації
легкої атлетики.

Здійснити заходи щодо проведення матчевих зустрічей на рівні збірних команд
України з національними командами інших країн.
Налагодити системну роботу з проведення семінарів-нарад, науково-практичних
конференцій із запрошенням провідних фахівців легкої атлетики.

Спрямувати зусилля на збільшення українського представництва в структурах
Європейської та Світової атлетики.

АНТИДОПІНГОВА ПОЛІТИКА ТА СПОРТИВНА НАУКА І МЕДИЦИНА

Вжити заходів щодо жорсткої і непримиренної боротьби зі вживання заборонених
речовин і методів у спортивній практиці.

Вести категоричну й сувору роботу щодо перекриття шляхів надходження
заборонених для вживання атлетами стимулюючих речовин, заборону торгівлі
ними та забороненими методами.
Практикувати виступи у ЗМІ провідних тренерів, лікарів, спортсменів щодо
підтримки ідеї вільного від допінгу спорту.
Забезпечити дотримання програм допінг-контролю і обробки результатів на
головних змаганнях та у позазмагальний період.
Розробити конкретну і однозначну стратегію захисту чистих спортсменів.

Розробити просвітницьку програму, розраховану на спортсменів, тренерів,
офіційних осіб та на обслуговуючий навчально-тренувальний процес персонал.
Активно сприяти розвитку спортивної науки та спортивної медицини (з
урахуванням нульової терпимості до допінгу), шляхом співпраці зі спеціалізованими
закладами, а саме: налагодити проведення систематичних диспансеризацій із
провадженням заходів щодо своєчасного поглибленого медичного обстеження
спортсменів.
Удосконалення комплектування профільних, професійних КНГ за видам легкої
атлетики із вжиттям заходів щодо систематичного проведення науково методичних семінарів для тренерів та суддів.

Сприяти впровадженню системи різноманітних тестів та заходів щодо
фізіологічних, біохімічних та біомеханічних досліджень у підготовці спортсменів.

ДИТЯЧИЙ, ЮНАЦЬКИЙ І МАСОВИЙ СПОРТ

Поширювати впровадження проекту World Athletics - «Дитяча легка атлетика».
Конкретизувати співпрацю з Міністерством освіти і науки України та Академією
педагогічних наук у частинні введення до програм фізичного виховання і до
поурочних планів у школах щодо більш ширшого використання проекту «Дитяча
легка атлетика», та естафет з елементами легкої атлетики в загальноосвітніх
школах районів, міст, обласних центрів.
Визначити роль і значимість загальноосвітніх шкіл у формуванні дієвого резерву
для груп ДЮСШ, клубів та інших легкоатлетичних структур. Сприяти
започаткуванню роботи з визначення критеріїв оцінки фізичного розвитку
школярів та з розробки спеціальних тестів для кандидатів на зарахування в
ДЮСШ.
Поширити співпрацю з біговими клубами.

Налагодити системну роботу з проведення майстер-класів, семінарів - нарад із
залученням атлетів.
Сприяти реалізації, оптимізованої до
підвищення кваліфікації тренерів, суддів.

сучасних вимог

програми

навчання,

РОЗВИТОК ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

Розробити і затвердити цільову галузеву програму розвитку легкої атлетики
України на найближче чотириріччя
Врахувати, що впливовим пропагандистським засобом у популяризації легкої
атлетики
стануть
проведення
багатотурових
та
багатоетапних
легкоатлетичних змагань.
Розробити заходи на появу в Україні «комерційних стартів» окремих видів легкої
атлетики з призовим фондом.
Поширити співпрацю зі спортивними структурами Міністерства освіти і науки,
Міністерства оборони України і правоохоронних органів України та спортивними
товариствами.
Здійснити комунікації з керівництвом областей, міст та районів в частині
розвитку територіальної легкої атлетики.

Опрацювати пропозиції до Міністерства молоді і спорту України щодо
удосконалення оцінки та заліку виступу спортсменів з урахуванням інтересів
обласних
адміністрацій.
Здійснити заходи щодо вивчення можливості започаткування спорудження в
областях сучасних легкоатлетичних центрів.

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ

Визначити напрямком роботи ФЛАУ в областях, в організаціях і установах
показники по наявності легкоатлетичних споруд, з кількості тренерів,
спортсменів, суддів, легкоатлетичних груп, відділень, клубів, тощо.
Сприяти кваліфікованій реконструкції, капітальним та поточним ремонтам
легкоатлетичних споруд на всіх стадіях процесу: від ескізного проекту до
сертифікації легкоатлетичних об’єктів/секторів згідно з міжнародними
стандартами.
Започаткувати співпрацю зі спеціалізованими закладами освіти заради збільшення
кількості фахівців з проектування та будівництва спортивних споруд, що
відповідають Правилам World Athletics.

