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Програма
розвитку боксу в м. Заводське на 2019 рік.
І. Історія клубу:
Г.О. «Боксерський клуб «Алекс» зареєстрована 9 жовтня 2009р. та входить до обласної
федерації боксу. За цей період вихованці клубу приймали участь у багатьох змаганнях
районного, обласного, Всеукраїнського та Міжнародного масштабу. Також у Чемпіонатах
України в різних вікових групах.
У клубі займаються діти віком від 8 років і дорослі (18 р. і старші) з м. Заводське та
прилеглих сіл. Тренувальна група складається з 10-15 чоловік. Збільшити кількість групи не
маємо змоги, так як відсутня своя спортивна база, обладнана рингом та спеціальними
боксерськими тренажерами. Тренування проводяться у спортивній залі Коледжу. Спортивна
зала знаходиться в аварійному стані. Та не зважаючи на це наші боксери виступають на
достойному рівні.

II. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Программа.
Досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту в районі не забезпечує оптимальної
рухової активності кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану здоров'я,
профілактики захворювань та фізичної реабілітації населення. Особливе занепокоєння
викликає погіршення здоров'я дітей та підлітків. Як і раніше, значна їх кількість має суттєві
відхилення у фізичному розвитку. Різко прогресують у підростаючого покоління хронічні
ревматичні хвороби серця, гіпертонія, неврози, артрити, сколіози, ожиріння тощо. В
навчальних закладах міста існує недооцінка ролі фізичної культури, заняття спортом
розглядається лише як дозвілля. Особливу тривогу викликає ситуація в ЗОШ№1 м. Заводське,
де немає своєї спорт. зали та уроки фізкультури заміняють іншими предметами. Недостатніми
є обсяги фінансування підготовки та участі збірних команд міста та району у районних та
обласних спортивних заходах. Також, викликає занепокоєння стан спортивних споруд. Не
налагоджено ефективних механізмів об'єднання зусиль та ресурсів громадських організацій,
підприємців та широких верств населення, зацікавлених у динамічному розвитку фізичної
культури і спорту.

III. Мета та основні завдання Програми.
Мета міської програми розвитку боксу полягає у створенні належних умов для розвитку даного
виду спорту та подальшого всебічного розповсюдження фізкультурно-оздоровчого руху.
Основні завдання програми:
- сформувати у населення сталі традиції та мотивації щодо фізичного виховання і спорту, як
важливих чинників забезпечення здорового способу життя,
-підготовка майбутніх захисників Вітчизни,
-підготовка боксерів вищого рівня.
-ініціювати
будівництво
сучасних спортивних споруд, належне їх обладнання та
використання.

IV. Напрями виконання Програми
Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:
1. Розвиток олімпійського спорту:
дитячо-юнацький спорт;
спорт вищих досягнень.
2. Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:
матеріально-технічне забезпечення;
фінансове-забезпечення;
медичне забезпечення;
інформаційно-пропагандистське забезпечення.

V. Фінансове забезпечення виконання Програми
Програма виконується за рахунок бюджету Заводської міської ради, інвесторів, власних
коштів громадян.

VI. Основні заходи щодо напрямів виконання Програми
Проводити регулярні тренування з боксу.
Проводити власні турніри з боксу з запрошенням кращих боксерів області та України.
Забезпечувати участь своєї команди в районних , обласних, всеукраїнських змаганнях,
чемпіонатах України та міжнародних змаганнях. Для підвищення рівня своїх спортсменів,
забезпечувати участь їх у навчально-тренувальних зборах збірних областей та національної
збірної.

