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Відбір до національної збірної України Ігор Нескорених розпочато
                           

В Україні розпочато збір анкет на участь у Іграх Нескорених 2018. Цього
року  п’ятнадцять  учасників  нашої  збірної  вдруге  візьмуть  участь  у
міжнародних змаганнях у Сіднеї.

У  2017  році  збірна  України  вперше  дебютувала  у  міжнародних  змаганнях
Invictus Games у Торонто з вражаючими результатами — 14 медалей (8 золотих,
3 срібних та 3 бронзових) в шести напрямках спорту: пауерліфтинг, плавання,
легка атлетика, веслування на тренажері, стрільба з лука та велоспорт на шосе.

У  2018  році  Україна  вдруге  змагатиметься  на  міжнародних  змаганнях  20-27
жовтня вже у Сіднеї,  Австралія. Події цьогорічних Ігор Нескорених охоплять
весь Сідней — від Олімпійського парку до порту Сідней-Харбор.

15 учасників  збірної  України будуть змагатися з  понад 550 учасниками з  18
країн світу, серед яких Афганістан, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція,
Грузія,  Німеччина,  Італія,  Нідерланди,  Нова  Зеландія,  Велика  Британія,
Сполучені Штати Америки, Йорданія, Ірак, Румунія та Польща.

Зареєструватися  на  відкриті  спортивні  тестування  можуть  ветерани  та  діючі
військовослужбовці  Збройних  сил  України,  Національної  гвардії  України,
Державної  прикордонної  служби  України,  Національної  поліції  України,
Служби безпеки України, а також добровольчих формувань, які були поранені,
травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов’язків
в зоні бойових дій в АТО або в ході миротворчих операцій за участю України.
Збір заявок на відкриті спортивні тестування триватиме з 1 січня по 25 лютого
2018 року.
Реєстрація  заявки  на  відкриті  спортивні  тестування  є  обов’язковим  для  всіх
бажаючих стати членом національної збірної у Іграх Нескорених і є доступним
за посиланням:   https://invictusgames.in.ua/become-a-sportsman 

Графік відбору до національної збірної Ігор Нескорених 2018

10 березня 2018   Cпортивне тестування у Львові

https://invictusgames.in.ua/become-a-sportsman
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17 березня 2018   Cпортивне тестування у Одесі
24 березня 2018   Спортивне тестування у Києві
12-13 травня 2018    Національні Ігри Нескорених у Києві
14-31 травня 2018 Засідання Комісії по відбору атлетів до національної збірної
Ігор Нескорених 2018
01 червня 2018     Офіційне оголошення складу національної збірної Ігор 
Нескорених 
 
До  відбору  в  національну  збірну  Ігор  нескорених  активно  закликають
долучатись ветеранів також і учасники національної збірної 2017 року. Про свій
досвід участі  у Іграх Нескорених та  важливість спорту у процесі реабілітації
ветеранів розповідають у відео капітан команди Ігор Нескорених 2017, золотий
призер  Ігор  Нескорених  в  Торонто  з  веслування  на  тренажері  Олександр
Писаренко та Павло Мамонтов, бронзовий призер (веслування на тренажерах). 

Відео. Олександр Писаренко
https://www.youtube.com/watch?v=9X_Ige5v-k0&feature=youtu.be
Відео. Павло Мамонтов https://www.youtube.com/watch?
v=wwaVMLoe85E&feature=youtu.be

Відео-анонс

https://www.youtube.com/watch?
v=Uotw2FZPHNc&feature=youtu.be

Контактна особа: Оксана Пашкевич
 +38 (063) 888-11-41
o.pashkevych@stratcomua.org
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ІГРИ НЕСКОРЕНИХ (англ. Invictus Games) – міжнародні спортивні змагання
серед  військовослужбовців  та  ветеранів,  які  зазнали  травм,  поранень  або
захворювань під час або внаслідок виконання службового обов'язку, засновані
Принцом Гаррі.
 
Слово  Invictus  означає  «незламний»  або  «нескорений»  і  уособлює  стійкість
чоловіків та жінок, які зазнали серйозних поранень, однак знайшли в собі сили
до нових звершень.
Завдяки  видовищним  спортивним  змаганням  Ігри  Нескорених  сприяють
реабілітації поранених бійців, привертають увагу до проблем їхньої соціальної
адаптації, а також виховують повагу до людей, котрі гідно служать своїй країні.

Учасники Ігор Нескорених – матері та батьки, сини та доньки, які ризикували
собою  заради  виконання  військового  обов’язку  й  отримали  поранення,  що
назавжди  змінили  їхні  життя.  Вони  пройшли  випробування  вогнем,  проте
залишилися незламними. Їхній досвід – їхня сила!
Перші Ігри відбулися 2014 року в Лондоні та стали яскравим свідченням того,
на що здатні військові, які захищають свою країну, і наскільки незламною є їхня
воля  до  життя.  У  2016  році  успіх  лондонських  змагань  повторили  Ігри  в
Орландо,  2017  року  ігри  пройшли  в  Торонто,  а  вже  2018  року  військові
спортсмени вчетверте зустрінуться в Сіднеї.

Офіційна сторінка «Ігор Нескорених»: https://invictusgames.in.ua/

Слідкуйте за новинами «Ігор Нескорених» та підготовкою української збірної в
соціальних мережах: Facebook,   Twitter,   Instagram,   YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCbutl1h6tYLbUMkUYdW5Elg
https://www.instagram.com/invictusgamesteamukraine/
https://twitter.com/invictusgamesua
https://www.facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine/
https://invictusgames.in.ua/

