СПЕЦІАЛЬНА

ОЛІМПІАДА

ПРОВОДИТЬ

19

–й

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ФУТБОЛУ (ЄФТ-2019)

З 25 травня по 2 червня

2019 Спеціальна Олімпіада

проводить 19 –й Європейський тиждень футболу ( ЄФТ2019). Футбол є одним з найпопулярніших видів спорту
Спеціальної Олімпіади, саме тому щорічний ЄФТ посідає
особливе місце у загальному календарі її спортивних
змагань.

Спеціальна

спортсменів

і

8300

Олімпіада
тренерів,

нараховує
які

грають

139 800
у

цю

найпопулярнішу в усьому світі гру. Цього року понад 40000
спортсменів у 50 країнах Європи проведуть 450 заходів у
рамках ЄФТ. Протягом тижня заплановано проведення 50
семінарів та тренінгів для тренерів. Традиційно футбольний
турнір проводиться за сприяння та підтримки УЄФА та
національних футбольних федерацій з 37 країн Європи.

ЖІНОЧИЙ ФУТБОЛ. ЗАЛУЧАЙМО ДІВЧАТ НА ФУТБОЛЬНЕ
ПОЛЕ!

У

змаганнях

19-го

Європейського

футбольного

Спеціальної Олімпіади значно зросла кількість

тижня
жіночих

футбольних команд. Ця тема ідеально вписується в загальну
мету Спеціальної Олімпіади, спрямовану на збільшення участі
жінок та дівчат з розумовими порушеннями в усіх видах спорту.
З 24 по 26 травня у 20 країн Європи та Азії відбудеться 20
турнірів, у яких візьмуть участь 5000 жінок та дівчат. Особлива
увага приділятиметься висвітленню їхньої ролі в

футболі.

Недаремно девіз цьогорічного Європейського тижня футболу Залучаймо дівчат на футбольне поле!
19-й

Європейський

футбольний

тиждень

значну

увагу

приділятиме також важливості дотримання здорового та
активного способу життя, пропагуючи програму СО "Fitness
FIT5" та залучаючи до кампанії "BeActive", яку започаткувала
свого часу Європейська комісія Ради Європи.
Спеціальна Олімпіада України завжди підтримувала жіночий
футбольний рух. Варто згадати, що у березні 2019 року на
Літніх Всесвітніх Іграх Спеціальної Олімпіади в ОАЕ жіноча
футбольна команда СОУ з Миколаєва посіла перше місце! СОУ
й

надалі розвиватиме цей перспективний напрямок

та

продовжуватиме залучати жінок і дівчат до футболу.
Спеціальна Олімпіада України у рамках 19-го Європейського
футбольного

тижня

проведе

у

Миколаєві

Всеукраїнські

змагання з футболу. Докладно про цю подію, читайте у нашому
Прес-релізі.
Спеціальна Олімпіада України запрошує всіх, хто любить
футбол, жителів і гостей Миколаєва, прийти на стадіон Парку
Перемога і підтримати наші команди.
Прес-служба СОУ

