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Розвиток руху ветеранів баскетболу
Помещикова І.П., Чуча Н.І., Ляхова Т.П., Телешик Н.С.
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація. Рухова активність людей зрілого віку є неодмінною умовою підвищення
рівня здоров'я та працездатності, поліпшення показників фізичної підготовленості та
функціонального стану, емоційної стійкості і успішної професійної діяльності. Спорт
ветеранів є надійним інструментом покращення рухової активності населення. Системний
підхід є запорукою підвищення ефективності ветеранського спорту як складника масового
спорту. Спортивне довголіття, як важливе соціальне і культурне явище, в останні роки все
частіше стає об’єктом наукових досліджень. Однак питання пов’язані із спортивною
діяльністю ветеранів баскетболу нами були виявлені тільки у роботі Д. Внебрачного та
О. Чернишевої, що і стало приводом наших досліджень. Мета дослідження – здійснити
аналіз розвитку руху ветеранів баскетболу. Методи дослідження: аналіз літературних
джерел, нормативно-правових документів та матеріалів міжнародної інформаційної
мережі Іnternet. Результати дослідження. Рух Максібаскетболу був створений у БуеносАйресі в 1969 році. У подальші роки були введені вікові категорії учасників. Зараз змагання у
Максібаскетболі проводяться в наступних вікових категоріях: для чоловіків і жінок – 30+,
35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, для чоловіків ще – 65+, 70+, 75+. Ігри проходять за правилами
ФІБА, виключення складає для категорій: жінки від 50 років і старше, і для чоловіків від 60
років і старше. На сьогодні до FIMBA входять 42 країни, у томи числі і Україна. У 2019 році
у Фінляндії відбувся чемпіонат світу по баскетболу серед ветеранів, в якому відразу три
українські команди завоювали медалі. У категорії 45+ серед жінок збірна України отримала
чемпіонський титул. Чоловіки в категорії 70+ стали срібними призерами, а в чоловічої
команди 35+ – бронзові медалі. У 2009 році в Україні створена Асоціація ветеранів
баскетболу України (АВБУ). Українські команди ветеранів регулярно беруть участь в різних
вікових категоріях в Чемпіонатах України, у Всеукраїнській спартакіаді ветеранів спорту і
в традиційних турнірах ветеранів в різних містах – Харкові, Миколаєві, Одесі, Києві, Дніпрі,
Полтаві, Житомирі та ін. Висновки. Сьогодні в світі і в Україні баскетбол ветеранів є
популярним і їм займається значна кількість спортсменів. Таким чином розвиток
баскетбольного ветеранського руху в Україні потребує ґрунтовних об'єктивних наукових
досліджень з проблем організації, методики спортивної, фізкультурно-спортивної та
оздоровчої роботи, підготовки кадрів.
Ключові слова: спортсмени-ветерани; ветеранський спорт; рух ветеранів, ветерани
баскетболу; максібаскетбол.

Вступ. Міжнародний спортивний
рух
ветеранського
спорту
почав
формуватися в кінці XIX – на початку XX
ст., про що свідчить створення низки
організацій, які забезпечують проведення
значної кількості змагань міжнародного
рівня і великий інтерес до них з боку
ветеранів фізичної культури і спорту
(Татарчук, 2011)
Кінець 90-х років ХХ століття в
системі
міжнародного
спорту
____________________________________
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характеризується активізацією розвитку
спорту
ветеранів.
На
широкому
міжнародному рівні організовуються та
успішно
проводяться
різноманітні
спортивні змагання з різних видів спорту
для атлетів віком від 35 років. Рік у рік
спостерігається
зростання
кількісних
показників
офіційних
та
інших
різноманітних
міжнародних
змагань
ветеранів спорту (Курило, Лабскир,
Любиев, & Фридлянд, 1999).
З 1995 році існує Міжнародна
Асоціація
Ветеранів
Спорту
(англ.
International Masters Games Association
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(IMGA), мета якої – пропаганда дружби та
взаєморозуміння між ветеранами спорту
всього світу незалежно від їх віку, статі,
раси та віросповідання. Міжнародна
асоціація ветеранів спорту є організацією,
яка визнана Міжнародним олімпійським
комітетом (МОК), її діяльність спрямована
на підтримку олімпійського руху та
філософії Олімпійської хартії «Спорт для
всіх». Асоціація своєю діяльністю пропагує
заняття спортом у будь-якому віці, а дух
змагальності, який проявляється в межах
Ігор ветеранів, дозволяє зберегти мотивації
та гарне самопочуття на все життя
(https://www.imga.ch/).
Починаючи з 1994 року ветерани спорту
України
є
постійними
учасниками
Всесвітніх ігор майстрів, чемпіонатів світу
та Європи. Станом на 2010 рік, згідно
інформаційної довідки Ради ветеранів
фізичної культури і спорту щорічно 700-800
провідних спортсменів-ветеранів беруть
участь у міжнародних змаганнях, де
здобувають чимало нагород (Татарчук,
2011). У 2007 р в Україні було створено
Раду ветеранів фізичної культури і спорту
на підставі пункту 4.3. Положення про Раду
ветеранів фізичної культури і спорту,
затвердженого
наказом
Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту, а
також
Національним
олімпійським
комітетом
України
від
27.07.07
№ 2691/1157/1 «Про подальший розвиток
ветеранського руху у сфері фізичної
культури і спорту України на 2007-2011
роки. А в 2011 р Рада ветеранів фізичної
культури
і
спорту
України
було
реорганізовано у всеукраїнський союз
громадських
організацій
«Асоціація
ветеранів спорту України» (Козлова, 2013).
Сьогодні в Україні в структурі управління
функціонують такі органи спортивного
руху ветеранів: відділ координації розвитку
масового спорту, спорту інвалідів і
ветеранів департаменту фізичної культури
Міністерства України у справах сім’ї,
молоді і спорту; Рада ветеранів фізичної
культури і спорту та Всеукраїнський союз
ветеранів спорту. Здійснюючи чималу
статутну діяльність, вони посідають вагоме
місце в організації руху ветеранів спорту в
Україні (Крицко, 2007).

Нині в Україні діє понад 25 асоціацій
ветеранів з різних видів спорту. Асоціації
ветеранів
спорту
є
громадськими
організаціями і працюють безпосередньо
під егідою федерацій з видів спорту
(Вацеба, & Крицко, 2005). Сердюк, із
співавторами відзначають, що сьогодні
ветеранський спорт України існує тільки
завдяки ініціативі окремих керівників
регіонів та ентузіазму ветеранського активу
деяких федерацій, які проводять змагання
серед ветеранів зі свого виду спорту
(академічне
веслування,
баскетбол,
веслування на байдарках,
волейбол,
гандбол, легка атлетика, теніс, футбол та
ін.) (Сердюк, Черненко, Жержерунов, &
Шартон, 2017).
Спорт
ветеранів
є
надійним
інструментом
покращення
рухової
активності населення. Системний підхід є
запорукою
підвищення
ефективності
ветеранського
спорту
як
складника
масового спорту. Такий підхід передбачає
поєднання зусиль держави, професіоналів і
населення та сприяє формуванню здорового
суспільства, здатного адекватно реагувати
на
виклики
сьогодення
(Пижов,
Тимошенко, & Максимів, 2017).
Значні фізичні та психологічні,
перевантаження у минулому спортсменів
призводять
до
порушення
здоров’я
спортсмена,
відсутність
спортивної
перспективи, зміна кола спілкування та
пріоритетів можуть кардинально впливати
на процес соціалізації спортсменів, що
завершили спортивну кар’єру. Минулі
досягнення у спорті тримають подумки
спортсменів-ветеранів у межах спортивного
життя. Тому і не дивно, що 10% колишніх
спортсменів приймають участь у роботі
шкільних спортивних секцій з метою
передачі знань та досвіду молодим
спортсменам. Ветерани спорту виступають
у ролі суддів на змаганнях різного рівня.
Також самі беруть участь у змаганнях на
першість області, країни, Європи та світу.
Змагання ветеранів-спортсменів мають за
мету популяризації виду спорту, передачі
досвіду молодим спортсменам та носять
особистісно-психологічний
аспект
(https://sworld.education/simpoz7/53.pdf).
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Проведені
дослідження
Д.
Внебрачного та О. Чернишевої, дозволяють
стверджувати, що оптимальна величина
рухової активності істотно впливає на
рівень фізичного розвитку, показники
функціонального
стану
і
рухової
підготовленості ветеранів спорту. При
підвищенні сили гальмування і зниження
сили збудливості нервових клітин, у
ветеранів спорту відбувається зниження
концентрації уваги і спостерігається довше
тривалий латентний період простих
рухових і диференційованих реакцій. Що
призводить до зниження показників
функціонального стану і більш низького
рівня
працездатності.
Результати
дослідження
авторів
свідчать
про
позитивний вплив продовження занять
спортом
ветеранів,
відзначається
поліпшення показників, які характеризують
прояв: сили м'язів черевного преса – на
55,2% від вихідного рівня; м'язів спини – на
45,4%; м'язів ніг – на 58,7%; рук – на 65,8%;
швидкісної витривалості – на 52,4%;
загальної витривалості –
на 8,9%
(Внебрачный, & Чернышева, 2007).
З урахуванням вікових особливостей
та стану здоров'я спортсменів-ветеранів у
процесі
тренування
необхідно
використовувати
лікарсько-педагогічний
контроль за функціональним і фізичним
станом. Рухова активність людей зрілого
віку є неодмінною умовою підвищення
рівня
здоров'я
та
працездатності,
поліпшення
показників
фізичної
підготовленості та функціонального стану,
емоційної стійкості і успішної професійної
діяльності (Горіна, 2016).
Спортивне довголіття, як важливе
соціальне і культурне явище, в останні роки
все частіше стає об’єктом наукових
досліджень.
Важко
уявити
більш
переконливі доводи про здоровий спосіб та
стиль життя, ніж наочні приклади
спортивних та професійних досягнень
ветеранів (Перебийніс, 2013).
Питання підготовки дзюдоїстівветеранів вивчали В. Б. Перебійніс, К. В.
Ананченко, О. В. Хацаюк, С. Л. Пакулін
(Ананченко, Перебійніс, & Пакулін, 2016;
Ананченко, & Хацаюк, 2018; Перебійніс,
2016; Перебейнос, & Ананченко, 2012;

Мулик,
Ананченко,
Перевозник,
Перебийніс, & Сорока, 2019), ветеранівфутболістів В. В. Мулик, В. І. Перевозник,
(Перевозник, 2004; Мулик, & Перевозник,
2017),
фізичний
стан
ветеранів
велосипедного спорту В. В. Горіна, В.
Крупський, В. В. Мулик (Горіна, 2017;
Крупський, 2004;2006; Мулик, 2003) у
гирьовому спорті С. В. Погодіна, С. Н.
Козлова, М. М. Філіппов, М. Л. Кирилюк,
(Погодіна, Козлова, Філіппов, & Кирилюк,
2013), у важкій атлетиці В. Г. Олешко, Ю.
А. Лутовінов, В. Н., Лисенко, К. В.
Ткаченко (Олешко, Лутовінов, Лисенко, &
Ткаченко, 2012; Лутовинов, Олешко, &
Лысенко, 2007), у спортивному скелелазінні
Ю. В. Котченко (Котченко, 2013), у
волейболі Е. П. Волков, Т. П., Ляхова, Е. Я.
Стрельникова ( Волков, Ляхова, &
Стрельникова, 2011).
Питання пов’язані із спортивною
діяльністю ветеранів баскетболу нами були
виявлені тільки у роботі Д. Внебрачного та
О. Чернишевої. За даними авторів до
основних причин продовження занять
баскетболом після завершення спортивної
кар'єри
є:
зміцнення
здоров'я
та
підтримання працездатності – у 100%
опитаних авторами; подобаються заняття
баскетболом – 100%; спілкування з друзями
–
85,9%;
прагнення
до
фізичної
досконалості – 43,2%; ностальгія – 15,8%;
незадоволеність досягненням результату в
період активних занять спортом – 8,6%
(Внебрачный,
&
Чернышева,
2007).
Відсутність досліджень з даної теми у
баскетболі спонукала наші дослідження.
Зв'язок дослідження з науковими
програмами,
планами,
темами.
Дослідження проводилося відповідно теми
плану НДР Харківської державної академії
фізичної
культури
«Удосконалення
навчально-тренувального
процесу
в
спортивних іграх» на 2019-2023 рр
державний
реєстраційний
номер:
0119U101644.
Мета дослідження – здійснити аналіз
розвитку руху ветеранів баскетболу.
Матеріал та методи дослідження.
Методи дослідження: аналіз літературних
джерел,
статистичної
інформації,
нормативно-правових
документів
та
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матеріалів
міжнародної
інформаційної
мережі Іnternet.
Результати
дослідження
та
обговорення
результатів.
Рух
максібаскетболу був створений у БуеносАйресі в 1969 році. Група колишніх
баскетболістів
зібралися
разом
і
влаштували ігри на корті, через декілька
місяців Эдуардо Родригес Ламас оголосив
про відкриття Союзу Ветеранів Баскетболу
Аргентини. У подальші роки були введені
вікові
категорії
учасників.
Перший
міжнародний турнір пройшов в Аргентині в
1978 році у рамках чемпіонату Південної
Америки при спонсорській допомозі
Федерації Баскетболу Південної Америки,
під патронажем ФІБА. Впродовж 70-х років
Аргентинські ініціативи почали просування
максібаскетболу в інші країни. На цьому
шляху
ветеранський
рух
успішно
розвивався в Уругваї, Бразилії, Чилі, Перу,
Коста-Ріці, Гватемалі. У 1982 році у БуеносАйресі пройшли I Пан-Американские ігри
при
спонсорстві
Пан-Американскої
конфедерації і патронажем ФІБА. У 1984
році група спортсменів-ентузіастів Канади
запропонувала
ідею
проведення
Міжнародного
спортивного
зльоту
ветеранів (International Sport Jamboree for
Mature
People).
За
допомогою
аргентинських баскетболістів в 1985 році
були проведені так звані Masters Games.
Впродовж 80-х років назва ігор, що
проводяться, варіювалася по-різному Майстри, Сеньйори, Ветерани, Золоті діди і
т.д. Секретар Аргентинської федерації
Хиларио Брионес запропонував для назви
нове
слово
«максибаскетбол»
(Maxibasketball),
протилежне
до
мінібаскетболу, початкової баскетбольної
категорії. У 1985 році народилася
Федерація Максібаскетболу Аргентини.
Ідея про проведення Світового чемпіонату
по максибаскетболу почала своє просування
по світу, і в 1991 році у Буенос-Айресі
пройшов перший Чемпіонат світу по
баскетболу серед ветеранів за участю 32
команд з восьми країн: Уругваю, США,
Гватемали,
Бразилії,
Росії,
Естонії,
Фінляндії і Аргентини. 21 серпня 1991 року
була створена Міжнародна Федерація
Максибаскетбола. Її першим президентом

став аргентинець Эдуардо Родригес Ламас
(https://ru.wikipedia.org/wiki/).
Зараз змагання у максібаскетболі
проводяться
в
наступних
вікових
категоріях: для чоловіків і жінок – 30+, 35+,
40+, 45+, 50+, 55+, 60+, для чоловіків ще –
65+, 70+, 75+. Ігри проходять за правилами
ФІБА, виключення є для категорій: жінки
від 50 років і старше, і для чоловіків від 60
років і старше. Для них визначається
правило 30-секундного володіння м'ячем
командою і гравець нападу знаходиться в
зоні штрафного кидка не більше 10 секунд
(https://ru.wikipedia.org/wiki/).
З 1993 році число команд у складі
Міжнародної Федерації Максібаскетболу
збільшилося до 34 – тільки в чоловічій
категорії, і до 10 країн в жіночій. Чемпіонат
світу по баскетболу серед ветеранів –
міжнародний турнір по максібаскетболу, що
проводиться з 1991 р., раз в 2 роки під
егідою
ФІМБА
є
найпрестижнішим
ветеранським турніром по баскетболу. З
2000 р. раз у 2 роки під егідою ФІМБА
проводиться
чемпіонат
Європи
по
баскетболу серед ветеранів – європейський
міжнародний турнір по максібаскетболу
(https://ru.wikipedia).
На сьогодні до FIMBA входять 42
країни, у томи числі і Україна. У 2019 році
у Фінляндії відбувся чемпіонат світу по
баскетболу серед ветеранів, в якому відразу
три українські команди завоювали медалі. У
категорії 45+ серед жінок збірна України
отримала чемпіонський титул. Чоловіки в
категорії 70+ стали срібними призерами, а
чоловіки команди 35+ – бронзові медалі.
Рух
ветеранів
баскетболу
є
важливою
складовою
частиною
спортивного руху в Україні, який відіграє
важливу роль в соціалізації спортсменів, їх
кооперативному об'єднанні, матеріальній та
моральній підтримці.
2009 року була утворена Асоціація
ветеранів баскетболу України, обрані її
керівні
органи.
Президентом
АВБУ
затверджено
Крайнюка
О. Б.,
віцепрезидентами Карпухіна В. Г. та
Косенка Ю. І. Асоціація отримала державну
реєстрацію, стала колективним членом
ФБУ, засновником Всеукраїнської асоціації
ветеранів спорту України. Це єдина
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організація, яка має право представляти
баскетбол
ветеранів
України
на
міжнародній арені. Нині АВБУ одна з
найбільш дійових структур ветеранів
спорту України. Її президент невтомний
В. Г. Карпухін.
Максібаскетбольний
клуб
МБК
«AMIGO» м. Миколаїв розпочав діяльність
як громадська організація з 1993 року.
Команди клубу – призери та чемпіони Світу
та Європи за версією ФІМБА, чемпіонатів
та Спартакіад України, починаючи з 1993
року.
Учасники
більшості
турнірів,
присвячених пам’яті видатних гравців і
популяризаторів баскетболу в Україні. Вже
більше двадцяти років клуб «AMIGO»
щорічно приймає в Миколаєві учасників
двох турнірів. Команди різних вікових
категорій, відомі під назвою «AMIGO»,
беруть участь у різних міжнародних
змаганнях. Чимала заслуга в цьому
засновника і президента ліцензованого
ФІМБА Миколаївського МБК «AMIGO»,
повноважного представника FIMBA в
Україні, доктора технічних наук, професора
Юрія Жукова. В рамках ФІМБА гравці
МБК «AMIGO» брали участь в чемпіонатах
Світу і Європи, починаючи зі Словенії
(Любляна-2001) до Ігор Ліги Чемпіонів і
останнього Чемпіонату Європи (Волошин,
& Сушко, 2019).
Нині
колективними
членами
Асоціації ветеранів баскетболу є 25
обласних осередків і 30 клубів, які
нараховують від 20 до 50 членів кожний.
Асоціації
ветеранів
баскетболу
щорічно влаштовує баскетбольні турніри.
Українські команди ветеранів регулярно
беруть участь в різних вікових категоріях в
Чемпіонатах України, у Всеукраїнській
спартакіаді
ветеранів
спорту
і
в
традиційних турнірах ветеранів в різних
містах – Харкові, Миколаєві, Одесі, Києві,
Дніпрі, Полтаві, Житомирі та ін.
Змагання, що проводять ветерани
баскетболу на місцях, організовуються для
вшановування пам’яті тренерів, суддів,
гравців, які пішли із життя, вони набувають
авторитету, стають масовими, ширяться,
викликають інтерес в уболівальницького
загалу, керівництва. Вони стали справжніми
спортивними святами (Волошин,& Сушко,

2019).
Щорічно в січні у Мукачево
проводиться
міжнародний
Різдвяний
турнір, який у 2020 році пройшов
тринадцятий раз. Цього разу зібралися
учасники із Словаччини, Латвії і України.
Вітчизняні команди представляли Київ,
Кривий ріг, Одеса, Дрогобич, Полтаву,
Харків, Ужгород, Львів. Жінки змагалися в
двох вікових категоріях: до 40 і після 45
років, чоловіки у трьох вікових категоріях:
до 40 і після 45 і після 55 років. У Києві в
листопаді
проходить
традиційний
міжнародний турнір пам'яті Миколи Баглея,
в ньому беруть участь чоловічі і жіночі
команди ветеранів з України і Молдови. В
м. Дніпро у жовтні проходить Кубок пам'яті
ЗТУ Говорунова Н. І. (а з 2016 р. і ЗТУ
Таслицького Е.Б.). В Харкові є традиційним
міжнародний турнір ветеранів «Відкритий
Кубок
Харкова
пам'яті
ЗТУ
Ф.М. Маргуліса», де беруть участь чоловіки
у категоріях 40+ і 50 та турніри пам’яті
Б. Ланевського та С. Ринденко. З жовтня
2018 року в Харкові проходиться турнір по
баскетболу серед жіночих команд ветеранів
пам'яті О. А. Єфімова. У м. Миколаїв
збираються на Всеукраїнські ігри пам’яті
М. М. Баки баскетболісти чоловіки
категорії 60+. У грудні у м. Житомир
традиційно проходить міжнародний турнір
пам’яті Корольова С. П., де беруть участь
чоловіки 40+, 55+. У квітні у м. Кривий Ріг
проводяться Всеукраїнські ігри категорії
жінки 45+, чоловіки 55+ , у травні у
м. Світловодські –
чоловіки 45+ та у
м. Запоріжжя чоловіки категорії 70+, у
м. Біла Церква – чоловіки 35-40+, в серпні в
Одесі – жінки 35, чоловіки 65+. У травні у
м.
Кропивницький
проводиться
Всеукраїнський
турнір
пам’яті
Вязовского Л. О., Дубіна В. О., для жінок
40+ та чоловіків 50+. Вересень це час
проведення
Всеукраїнського
турніру
«Кубок пам’яті Юрія Лизогуба» у
м. Бердянськ, для жінок категорії 40+,
жовтень – Всеукраїнського турніру пам’яті
Г. С. Чечуро у м. Житомир для чоловіків
категорії 55+, листопад – Кубку пам’яті
С. Коненко у м. Дружківка для чоловіки
45+.
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Ветеранський рух баскетболістів
року очолює Петро Вініченко, який є
Харківщини очолює Євгеній Петров і Петро
призидентом
Харківської
федерації
Вініченко.
ветеранів баскетболу.
У 1993 році чоловіча команда
Висновки. Сьогодні в світі і в
ветеранів м. Харкова дебютувала в 1
Україні баскетбол ветеранів є популярним і
чемпіонаті України по баскетболу серед
їм займається значна кількість спортсменів.
ветеранів в м. Алушта і посіла 4 місце.
Таким чином розвиток баскетбольного
Потім настав не значний спад і тільки із
ветеранського руху в Україні потребує
створенням в 1998 році Харківської міської
ґрунтовних
об'єктивних
наукових
громадської організації «Баскетбольний
досліджень з проблем організації, методики
клуб ветеранів» (ініціатором створення, а
спортивної, фізкультурно-спортивної та
потім і керівником якої став Євгеній
оздоровчої роботи, підготовки кадрів.
Петров)
ветеранський
баскетбол
Перспектива
подальших
Харківщини став набирати оберти. До
досліджень. Подальші дослідження будуть
складу клубу ветеранів входять гравці, які
спрямовані на вивчення стану фізичної та
піднімали
і
примножували
славу
функціональної
підготовленості
Харківського баскетболу, виступаючи в
спортсменів ветеранів баскетболу України.
різний час за команди майстрів «Динамо»
Конфлікт
інтересів.
Автори
(Харків), «Маяк» (Харків), «Авангард»
відзначають, що не існує ніякого конфлікту
(Харків), ДСК-2 (Харків) і «Будівельник»
інтересів.
(Харків), а також за команди «ТІІТ»
Джерела фінансування. Ця стаття
(Харків), «Кіровець» (Харків), «Універ
не отримала фінансової підтримки від
Баскет» (Харків), «Політехнік» (Харків),
державної, громадської або комерційної
«УНІВД» (Харків) (http://diduguns.com.ua/).
організації
Жіночий рух ветеранів Харківщини з 2018
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Аннотация. Помещикова И.П., Чуча Н.И., Ляхова Т.П., Телешик Н.С. Развитие
движения ветеранов баскетбола. Двигательная активность людей зрелого возраста
является непременным условием повышения уровня здоровья и работоспособности,
улучшения показателей физической подготовленности и функционального состояния,
эмоциональной стойкости и успешной профессиональной деятельности. Спорт ветеранов
является надежным инструментом улучшения двигательной активности населения.
Системный подход является залогом повышения эффективности ветеранского спорта как
составляющей массового спорта. Спортивное долголетие, как важно социальное и
культурное явление, в последние годы все чаще становится объектом научных исследований.
Однако вопросы связаны со спортивной деятельностью ветеранов баскетбола нами были
выявлены только в роботе Д. Внебрачного и Е. Чернышевой, что и стало поводом наших
исследований. Цель исследования - осуществить анализ развития движения ветеранов
баскетбола. Методы исследования: анализ литературных источников, нормативноправовых документов и материалов международной информационной сети Іnternet.
Результаты исследования. Движение Максибаскетбол было создано в Буэнос-Айресе в 1969
году. В дальнейшие годы были введены возрастные категории участников. Сейчас
соревнования по максибаскетболу проводятся в следующих возрастных категориях: для
мужчин и женщин - 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, для мужчин еще - 65+, 70+, 75+.
Игры проходят по правилам ФИБА, исключение действует только для категорий: женщины
от 50 лет и старше, и для мужчин от 60 лет и старше. На сегодня к FИMBA входят 42
страны, в тома числе и Украина. В 2019 году в Финляндии состоялся чемпионат мира по
баскетболу среди ветеранов, в котором сразу три украинских команды завоевали медали. В
категории 45+ среди женщин сборная Украины получила чемпионский титул. Мужчины в
категории 70+ стали серебряными призерами, а у мужской команды 35+ - бронзовые медали.
В 2009 году в Украине создана Ассоциация ветеранов баскетбола Украины (АВБУ).
Украинские команды ветеранов регулярно участвуют в различных возрастных категориях в
Чемпионатах Украины, во Всеукраинской спартакиаде ветеранов спорта и в традиционных
турнирах ветеранов в разных городах - Харькове, Николае, Одессе, Киеве, Днепре, Полтаве,
Житомире и др. Выводы. Сегодня в Украине и во всем мире баскетбол ветеранов является
популярным, им занимается значительное количество спортсменов. В связи с чем, развитие
баскетбольного ветеранского движения в Украине нуждается основательных объективных
научных исследований проблем организации, методики спортивной, физкультурноспортивной и оздоровительной работы, подготовки кадров.
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Abstract. Pomeshchikova I.P., Chucha N.I., Liakhova T.P., Teleshik N.S. The
development of the movement of basketball veterans. Motor activity of mature people is a
necessary condition for improving the level of health and efficiency, improving the indicators of
physical preparation and functional state, emotional resistance and successful professional activity.
Sport of veterans is a reliable tool for improving the motor activity of the population. The system
approach is the key to increasing the efficiency of veteran sports as a component of mass sports.
Sports longevity, as a social and cultural phenomenon is important, has increasingly become the
object of scientific research in recent years. However, the questions are connected with sports
activity of basketball veterans were revealed by us only in the work of D. Vnebrachnyi and Y.
Chernisheva, which became the reason of our research. Purpose of the research - to carry out the
analysis of the development of the movement of basketball veterans. Research methods: analysis of
references, standard and legal documents and materials of the international information network
internet. Results of the research. The Maxibasketball movement was established in Buenos Aires in
1969. Age categories of participants were introduced in the following years. Now competitions in
Maxibasketball are held in the following age categories: for men and women - 30+, 35+, 40+, 45+,
50+, 55+, 60+ years old, for men more - 65+, 70+, 75+ years old. Games take place according to
FIBA rules; the exception is valid only for categories: women from 50 years old and older, and for
men from 60 years old and older. Today FIMBA includes 42 countries, including Ukraine. The
World Basketball Championship among veterans, in which three Ukrainian teams won medals, took
place in 2019 in Finland. The national team of Ukraine received the championship title in the
category 45+ among women. Men in the category 70+ became silver prize-winners, and male team
35+ - bronze medals. In 2009, Ukraine established the Association of Veterans of Basketball of
Ukraine (AVBU). Ukrainian veteran teams regularly participate in various age categories in the
Championships of Ukraine, in the All-Ukrainian Games of veterans of sport and in traditional
tournaments of veterans in different cities – Kharkov, Nikolaiev, Odessa, Kiev, Dnepr, Poltava,
Zhitomir, etc. Conclusions. Today all over the world and in Ukraine basketball of veterans is
popular; it is engaged by a significant number of sportsmen. In this connection, the development of
the basketball veteran movement in Ukraine needs thorough objective scientific research of
organization problems, technique of sports, physical culture and health-improving works, training
of personnel.
Keywords: sportsmen-veterans; veteran sport; veteran movement, basketball veterans;
maxibasketball.
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