Opis scen filmu - Reportaż na temat
Amp Futbol
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Akcja rozgrywa się na zadaszonej hali sportowej do gry w piłkę nożną.
Widzimy murawę oraz stopy piłkarzy przygotowujących się do meczu. ( Obraz jest przymglony, w tle
widzimy również bramkę.)
Zbliżenie na biały but, a następnie na granatową koszulkę, na której widać logo AMP Futbol oraz
napis ‘ottobock.’ czy ‘OSHEE’ oraz godło Polski.
Widoczna jest twarz zawodnika.
Na boisku rozgrywa się mecz piłki nożnej. Znajdują się na nim niepełnosprawni piłkarze w niebieskich
i żółtych koszulkach poruszający się za pomocą kul. Są to osoby po amputacjach kończyn lub z
niewykształconymi kończynami. Jeden z zawodników za pomocą kuli i nogi strzela w okno bramki.
Bramkarzowi udaje się obronić.
Wypowiada się Marek Dragosz- trener główny.
„Amp Futbol to jest odmiana piłki nożnej dla osób z albo po amputacjach kończyn, albo z
niewykształconymi kończynami. ‘’
Widzimy rozgrywający się mecz. Kolejne ujęcie na zawodników leżących na murawie i wykonujących
ćwiczenia rozciągające.
Dalsza część wypowiedzi Pana Marka Dragosza- trenera głównego
„Zawodnicy amp futbolu to są ludzie, którzy mają tylko jedną nogę, a bramkarze ci, którzy mają tylko
jedną albo niewykształconą rękę. Kończymy właśnie kolejne zgrupowanie reprezentacja Polski w AMP
Futbolu. To jest taki nasz kolejny kroczek do tego, żeby przygotować się do mistrzostw świata, które
będziemy rozgrywać w październiku.”
Podczas wypowiedzi trenera na ekranie widzimy zawodników znajdujących się na boisku i
przygotowujących się do meczu. Zawodnik w niebieskiej koszulce poruszając się o kulach idzie po
murawie boiska. Zawodnicy oraz bramkarze rozgrzewają się przed meczem.
Wypowiedź zawodnika Adriana Staneckiego
„AMP Futbol daje takie oderwanie się od szarej rzeczywistości gdzie, na co dzień jest praca, są te
obowiązki związane z rodziną, a futbol jest taką pewną odskocznią.”
Na ekranie podczas jego wypowiedzi widzimy rozgrywający się mecz.
Wypowiedź Prezesa AMP Futbol Polska –Mateusza Widłaka

„W zeszłym roku też mieliśmy bardzo duże, fajne wsparcie PFRON-u na udział reprezentacji w
mistrzostwach europy czy właśnie na turniej Amp Futbol Cup. Teraz znowu te programy już się
skończyły, liczymy że znowu wrócimy do tej współpracy, ale mamy fajne i dobre doświadczenia z
PFRON-em i liczymy, że właśnie na przyszłość będą one rozwijane.”

Wypowiada się zawodnik- Adrian Stanecki
W tle rozgrywa się mecz.
Wypowiedź zawodnika- Adriana Staneckiego
„Największe emocje towarzyszą przy śpiewaniu hymnu i przy grze w reprezentacji. Kiedy się
wychodzi, trzymamy się wszyscy razem i ten hymn jest, to wtedy gdzieś tam słowa same stają w
gardle. Uczucie bycia reprezentantem Polski . Myślę, że wiele osób chciałoby się tak samo poczuć i
życzę, żeby każdy miał taką możliwość. ”

Wypowiedź trenera głównego:
,,Na ostatnich mistrzostwach świata zajęliśmy czwarte miejsce. Przegraliśmy mecz o trzecie miejsce
niestety z Turcją 1-0, natomiast na ostatnich mistrzostwach europy zdobyliśmy brązowy medal
zajmując trzecie miejsce w tamtym roku w Stambule, więc chyba nie jest najgorzej.”
Podczas wypowiedzi na ekranie widzimy:
- rozgrywający się mecz;
- strzał do bramki- bramkarz przewraca się;
- zawodnicy biegający się po boisku.

Zbliżenie na kule i piłkę.
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

