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Суть американського футболу 
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 Американський футбол, регбі та сокер 

(європейський футбол) мають спільне походження, 

однак у різних країнах ці види спорту розвивалися 

по-своєму. 

 Американський футбол завоював прихильність 

уболівальників своєю динамічністю, в ньому 

розвиваються найкращі якості спортсменів: міць, 

спритність, влучність, швидкість, тактика і 

інтелект. 

 Практично кожен розіграш м'яча - гольовий 

момент! На кожному метрі поля - боротьба! Адже 

суть гри не тільки в попаданні м'яча в залікову 

зону, а й у захопленні і захисту території «на 

всьому протязі фронту». 

 Американський футбол також є чудовою 

можливістю для продовження спортивної кар'єри 

вікових атлетів з інших видів спорту. 

Ігор Нестеров (№52) в грі проти 

«Вікінгов» з Відня 



Американський футбол в світі 
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 В даний час в світі зареєстровано 64 національних федерації. 

Найбільш розвинений американський футбол в США, Канаді, 

Мексиці, Японії, Німеччині, Франції, Австрії та Швеції. Між 

національними збірними регулярно проводяться чемпіонати 

Світу, чемпіонати Європи. 

 10 грудня 2013 Міжнародна федерація американського футболу 

(IFAF) отримала попереднє визнання МОК. Європейська 

федерація американського футболу (EFAF) об'єднує країни 

Європи, а НФАФУ є повноправним членом EFAF. Рішення МОК 

дозволяє включати американський футбол в програму 

міжнародних спортивних змагань, а в програму Олімпіад 

американський футбол теоретично може потрапити з 2024 

року. 



Американський футбол в світі 

 Американський футбол - один з 

найпопулярніших видів спорту, який 

щороку приваблює тисячі гравців і 

мільйони глядачів. 

 Американський футбол - спорт нового 

тисячоліття. Ця стрімка, атакуюча, 

силова гра завоювала серця мільйонів 

уболівальників у всьому світі, в нього 

грають на 5 континентах більш ніж в 64 

країнах світу. 

 Американський футбол - один з 

найперспективніших видів спорту для 

розвитку на базі ВНЗ. У США, наприклад, 

у першості студентських команд беруть 

участь кілька сотень клубів, а матчі за їх 

участю збирають по 100.000 глядачів. 

3 Матч студентського чемпіонату в США 
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Ігри в американський футбол 

проходять на найбільш 

містких спортивних спорудах 
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1. Американський футбол (в США - 68 240) 

2. Футбол (в Німеччині - 42565) 

3. Бейсбол (в США - 30 338) 

4. Регбі (в Австралії - 17 367) 

5. Хокей на траві (немає даних) 
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«Стадіонних» видів 

спорту ранжируваних 

за відвідуваністю 

(в середньому на 

одному матчі) 

Американський футбол в світі 



Імідж американського футболу 

5 

 Американський футбол - це єдина спортивна 

гра, де гравцям команд дозволяють 

блокувати один одного. Зупиняти суперника 

можна будь-яким способом: штовхати, 

блокувати, валити з ніг, захоплювати за руки 

і ноги, вибивати м'яч з рук, надавати 

всілякий опір і тиск. 

 Екіпірування американських футболістів 

дозволяє їм грати швидше, могутніше і 

ефектніше і, в підсумку, безпечніше і 

видовищніше. Усім цим американський 

футбол притягує все більше і більше своїх 

уболівальників. 
«Донецькі Скіфи» - «Брауншвайг 

Лайонз», EuroBowl-2002 г. 



Американський футбол в Україні 
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Американський футбол в Україні існує з 

кінця 80-х років минулого століття. 

Історичними центрами розвитку цього 

виду спорту в нашій країні є Харків, 

Донецьк, Київ, в яких команди з'явилися 

першими. Дотепер клуби з цих міст є 

лідерами в національній першості. 

 

Весь цей час американський футбол не 

мав ніякої підтримки на державному рівні 

і джерел фінансування, а існував за 

рахунок сил і засобів самих спортсменів і 

тренерів, які не уявляють свого життя 

без цього виду спорту. 

«Донецькі Скіфи» - «Віденські Вікінги», 

EuroBowl-2003 г. 

Збірна України. Чемпіонат Європи - 2000 



Американський футбол в Україні 
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Перспективи американського футболу 

пов'язані з національними та 

регіональними гуманітарними проектами: 

 
 сприяння масовому заняттю спортом 

молоддю; 

 

 розвиток професійного американського 

футболу як спорту вищих досягнень; 

 

 участь національної збірної України у 

міжнародних змаганнях, як формування 

позитивного іміджу країни. 
Фінальний матч першої ліги 

чемпіонату України 2013 г. 



Американський футбол в Україні 

 Близько 30 клубів з американського футболу в різних 

містах України - зростання в 3 рази за останні 2 роки! 
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• Клуби-учасники 

регулярних змагань 

 

• Клуби в стадії 

розвитку 



Клуби американського футболу 
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1. Kiev Bandits  

2. Київські Витязі  

3. Київські Слов'яни  

4.  Київські Бульдоги 

5. Вінницькі Вовки  

6. Одеські Пірати 

7. Дніпропетровські Ракети  

8. Маріупольські Дельфіни 

9. Запорізькі Козаки    

10. Кіровоградські Бізони  

11. Львівські Леви  

12. Мелітопольські Ведмеді  

13. Миколаївські Вікінги  

14. Гепарди (м. Южне, Одеська 

область) 

15. Павлоградські Мустанги  

16. Рівненські Монархи  

17. Ужгородські Лісоруби  

18. Харківські Атланти 

19.  Харківські Тигри 

20. Херсонські Акули  

21. Хмельницькі Гладіатори  



Щорічно в Україні проводяться ... 

5 видів змагань протягом 2014 року, товариські матчі збірної - до 

50 матчів у найбільших містах України! 

10 Кубок України 

Чемпіонат України 

Вища ліга 

Чемпіонат України 

Перша ліга 

Матчі національної 

збірної України 

Зимовий Кубок України 
Чемпіонат України з 

флаг-футболу 



Зимовий чемпіонат України  

«Donbass-Arenabowl» 
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 Проводиться в найбільших містах України: Київ, Харків, 

Дніпропетровськ, Одеса. 

 Більше 30 матчів у весняно-літній період. 

 Багатотисячні тиражі друкованої продукції. 

 Тисячі уболівальників. 

 Сотні публікацій у ЗМІ та Інтернет. 12 

Чемпіонат України - вища ліга 

Нагородження чемпіонів України з американського 

футболу 2013.  Диплом тримає тренер  

Kiev Bandits - Кравченко Андрій 



 У чемпіонаті беруть участь молоді перспективні команди. 

 Кількість команд щорічно зростає: 2011 рік - 3 клуби, в 2012 - 

4 клуби, в 2013 році - 6 клубів. 

 За першість в Чемпіонаті змагаються 6 команд. 
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Чемпіонат України - перша ліга 

Фінальний матч першої ліги чемпіонату України 2013 

«Вінницькі Вовки» - «Ужгородські Лісоруби» 



Національна збірна 
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У 2000 році збірна 

України стала бронзовим 

призером Європи і мріє 

перевершити цей 

результат. 

 

Наша збірна готується 

до участі в чемпіонаті 

Європи в 2016 році. 

 

Україна готова взяти 

першість Європи! 



Підписання Меморандуму з НОК 
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27 березня 2014 Був підписаний 

Меморандум про співпрацю між 

Національним Олімпійським 

Комітетом та Федерацією 

Американського Футболу України 

Підписання меморандуму  

Сергієм Бубкою та Павлом Тесленко 



ФАФУ отримує статус Національної 

федерації 
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13 березня 2015 в Міністерстві молоді 

і спорту України ФАФУ отримує 

статус Національної федерації та 

визнання її міністерством. 

Це черговий ривок в розвитку 

американського футболу в Україні. 

Отримання статусу національної - 

нові можливості, які допоможуть 

НФАФУ брати участь у міжнародних 

змаганнях, а в перспективі і участь 

в Олімпійських іграх 2024 року.  



Підтримка американського футболу 

мерами 
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Співпраця між НФАФУ та вищими посадовими 

особами України допомагає вирішити питання 

забезпечення клубів тренувальними базами та 

відкриття тренувальної дисципліни з 

американського футболу в регіональних ДЮСШ. 

Зустріч НФАФУ з очільником міста Рівно 

Зустріч НФАФУ з очільником міста Вінниця 

Ініціатива НФАФУ в проведенні 

систематичних зустрічей з мерами та іншими 

вищими посадовими особами, допомогає 

краще розвивати та популяризувати 

американський футбол в Україні. 

Зустріч президента НФАФУ та  ради спортивних 

федерації Києва з очільником міста Київ 



ФЛАГ - ФУТБОЛ 
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НФАФУ активно розвиває безконтактну версію американського 

футболу – ФЛАГ-ФУТБОЛ. 

В 2014 році відбувся перший 

Кубок Києва з флаг-футболу. 

 

В 2015 стартував перший 

Чемпіонат України з флаг-

футболу серед жіночих команд 

Флаг-футбол розвивають усі 

європейські федерації 

американського футболу, як 

вид спорту, який допомагає 

освоїти складні технічні 

прийоми американського 

футболу, до автоматизму 

засвоїти тактичні комбінації, 

ігрові та рухові навички. 

Бандити-Слов’яни – 

 Кубок Києва з флаг-футболу 2014. стадіон Дніпровець 

Вовчиці-Бульдоги 

 Чемпіонат України з флаг-футболу 2015 



Відкриваємо перші в історії класи з 

американського футболу на базі ДЮСШ  
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Організація тренувального процесу з 

американського футболу по всій 

Україні дасть можливість підготувати 

спортсменів-професіоналів для участі 

у міжнародних змаганнях з 

американського футболу та виведе 

Українську збірну на європейський та 

міжнародний рівні. 

Заступник Міністра молоді та спорту Ярослав Войтович 

та президент НФАФУ Павло Тесленко щодо відкриття 

першого класу з американського футболу 

За ініціативою НФАФУ було прийнято 

рішення відкрити перші класи з 

американського футболу на базі 

київської ДЮСШ № 21. Разом з 

Міністерством НФАФУ робить перші 

кроки в організації класів, де за участі 

досвідчених тренерів проходитимуть 

систематичні навчання дітей 

американському футболу. 

Стадіон «Дніпровець». Київ 
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Керівництво НФАФУ провели в 

Американському домі презентацію 

перспектив американського футболу в 

Україні. Розповіли про значний ріст 

популярності американського футболу 

серед українців та найближчі плани з 

його розвитку. 

Разом з адміністрацією Американського 

дому НФАФУ організувала показові 

виступи американських футболістів 

Презентація НФАФУ в 

Американському домі  
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На цьому фестивалі малеча робила свої перші 

кроки в американському футболі. Відкриті 

тренування для усіх бажаючих провела НФАФУ 

та близько 20 гравців столичних команд «Kiev 

Bandits» та «Вітязі». 

Американський футбол на фестивалі 

американської культури в Україні 

Президент  НФАФУ Павло Тесленко та 

спортивний директор НФАФУ Андрій Кравченко 

провели чергову презентацію американського 

футболу в Україні та розповіли про найближчі 

плани щодо відкриття тренувальних класів в 

столичних та регіональних ДЮСШ.  



Гра між командою США та України 
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25 травня 2015 НФАФУ організовує 

товариську гру між Львівськими Левами 

та 173-ю повітряно — десантною 

бригадою армії США «Небесні солдати», 

які проводили на Яворівському полігоні 

спільні навчання з підрозділами 

Нацгвардії України. 



НФАФУ допомагає бійцям АТО 
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Федерація активно займається 

підтримкою українських 

військових в зоні АТО. Спільно з 

волонтерським рухом проводить 

збір допомоги та її подальше 

транспортування на Схід 

України. 

Президент НФАФУ Павло Тесленко та президент 

команди «Kiev Bandits Володимир Бжезинський.  

НФАФУ передає допомогу та прапори Полку 

спецпризначення «АЗОВ». Урзуф 



НФАФУ та благодійна акція 

«Мистецтво миру» 
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НФАФУ учасник збору благодійної 

допомоги для українських 

військових. 

 

Спільними зусиллями 

благодійників в зону АТО були 

доставлені автомобілі тактичної 

медицини, які отримали 

спецбатальойони «Хмельницький» 

та «Кіровоград». 



НФАФУ допомагає 

Храму присвяченому 

Героям України 
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За добродійну допомогу, заслуги з 

відродження духовності в Україні  ТА 

турботу про міжконфесійний Храм 

Святителя Миколи Чудотворця, указом 

Філарета Патріарха Київського 

президента НФАФУ нагородили Орденом 

Святого Миколая Чудотворця. 
На території Храму встановили пам’ятник  

Героям небесної сотні 



Виставка до Дня фізкультурника. 

Український дім. 
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Семінари для суддів, тренерів, 

фахівців PR 
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Американський футбол в Internet 
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www.nfafu.com 

Сторінки НФАФУ в найбільш 

популярних соціальних мережах 



Американський футбол - це сімейне 

свято 
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В Україні регулярно проводяться спортивні 

фестивалі, в яких активну участь беруть і клуби 

американського футболу. 

Все більше людей приваблює наш вид спорту і 

здоровий спосіб життя. 



Контакти НФАФУ 

Президент НФАФУ Павло Тесленко  
067-207-50-50 
obukrin@ukr.net  
 
Виконавчий директор НФАФУ Анатолій Кулєшов 
068-773-39-50 
7777aks@gmail.com 
 
Спортивний директор Андрій Кравченко   
067-235-10-74  
krava76@gmail.com 
 
Директор з маркетингу Олена Якушкіна 
067-441-08-40 
elena.iakushkina@gmail.com 
 
Директор прес служби Вячеслав Себба 
063-999-89-13 
dniprovec@i.ua 
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