УКРАЇНА

Г О Р О Д О Ц Ь К А Р А Й О Н Н А Д Е Р Ж А В Н А А Д М ІН ІС Т РА Ц ІЯ

№ № р

Про проведення дитячого футбольного турніру
до Дня захисту дітей

Відповідно до «Програми розвитку фізичної культури та спорту в
Городоцькому районі на 2018-2020 роки»,
Положення про проведення
дитячого футбольного турніру до дня захисту дітей, з метою сприяння
розвитку дитячого футболу в районі, підвищення рівня майстерності юних
футболістів, організації змістовного дозвілля дітей:
1. Сектору молоді та спорту райдержадміністрацїї (І.Міляновська) спільно
із Федерацією футболу Городоччини (О.Селедець) провести 1 червня 2018
року дитячий футбольний турнір на стадіоні «Воля» с.Братковичі.
2.
Фінансовому
управлінню
рай держадміністрації
(Т.Харович)
профінансувати по загальному фонду районного бюджету по К ПКВК 0215011
КЕКВ 2282 в сумі 2460 грн. 00 коп. (дві тисячі чотириста шістдесять грн. 00
коп.) за рахунок коштів передбачених «Програмою розвитку фізичної культури
та спорту в Городоцькому районі на 2018-2020 роки», згідно з додатком.
3.Відділу
фінансово-господарського
забезпечення
апарату
райдержадміністрації (Л.Щур) профінансувати проведення змагань згідно з
додатком.
4. Відділу організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату
райдержадміністрації (Х.Марусяк) забезпечити висвітлення в засобах масової
інформації заходів з підготовки та проведення змагань.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови райдержадміністрації П.Стахіва.
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Додаток до розпорядження
райдержадміністрації
від ЗУ.V 5 ./&№ Д/ ^£7

К ош торис
проведення ди тячого ф утбольного турніру
до Д ня захисту дітей.

1.
2.
3.
4.

Кубок 1 шт. х 400,00 грн. = 400,00 грн.
Статуетки Зніт, х 200,00 грн = 600,00 грн
Медалі 36 шт. х 35,00 грн. = 1260,00 грн.
Дипломи 40 шт. х 5,00 грн. =200,00 грн.

Всього: 2460,00 грн.

Заступн ик голови
рай держ адм іністрації

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Голова Городоцької
райдержадміністрації
г > /-"
В.Ременяк
Положення
про проведення дитячого футбольного турніру
до Дня захисту дітей
І.Мета та завдання.

1.1 .Футбольний турнір проводиться з метою:
- подальшого розвитку міні-футболу в Городоцькому районі;
- підвищення рівня майстерності юних футболістів;
- організації належного дозвілля шанувальників міні-футболу;
- пропаганди дитячого футболу.
2.Керівництво змагань.

2.1.Змагання проводить сектор молоді та спору райдержадміністрації спільно з
громадською організацією Федерація футболу Городоччини.
2.2. Безпосереднє керівництво і контроль за цими змаганнями здійснює суддівський
комітет Федерації футболу Городоччини.
З.Учасники та умови проведення змагань.

3.1.До участі у змаганнях допускаються команди укомплектовані дітьми 2005 р.н. і
молодші;
3.2.Змагання проводяться згідно правил гри з футболу.
3.3.Команди поділені на дві групи. Ігри проводяться за коловою системою. Команди,
які посіли 1 місця у підгрупах грають за 1-2 місце. Команди, які посіли 2 місця у
підгрупах грають за 3-4 місця;
3.4.На полі знаходиться 7 гравців (8+1);
3.5.Тривалість таймів: два тайми по 15 хв.
3.6.Під час ігор дозволяється необмежена кількість замін;
3.7.Вилучений з поля футболіст пропускає чергову гру змагань і допускається до
наступних матчів лише з дозволу дисциплінарного комітету.
4.Арбітраж.

4.1.Арбітраж змагань здійснюється арбітрами Федерації футболу Городоччини.
б.Місце та час проведення змагань.

5.1.Змагання проводиться 1 червня 2018 року;
5.2.Ігри проводяться на стадіоні «Воля» с.Братковичі Городоцький район Львівської
обл.;
5.3.Дирекція стадіону та господарі зобов’язані забезпечити порядок на стадіоні.
б.Визначення місць у турнірній таблиці.

6.1.3а перемогу команді нараховується 3 (три) очки, за нічию 1 (одне) очко, за
поразку 0 (нуль) очок.
6.2.У випадку рівності показників в двох і більше команд, перевагу отримує команда,
яка в іграх з конкурентами має кращі показники:
- більша кількість набраних очок;

- особиста зустріч;
- більша кількість перемог;
- більша різниця забитих і пропущених м’ячів;
- більша кількість забитих м’ячів.
6.3.3а рівністю показників, вказаних у п 6.2, місце команди визначається
жеребкуванням;
6.4.Переможці груп змагаються у фіналі за 1-2 місця.
7.Нагородження.

7.1.Команда, яка перемогла у змаганнях нагороджується кубком, дипломом та
медалями;
7.2.Команди призери нагороджуються кубком, дипломом та медалями;
7.3.Команди учасники нагороджуються кубками та дипломами;
7.4.Кращий воротар,гравець та бомбардир турніру нагороджуються пам'ятними статуетками;

8.Фінансові витрати.

8.1. Нагородження призерів проводиться за рахунок сектору молоді та спорту
райдержадміністрації;
8.2.Витрати команд (проїзд, проживання, харчування) за рахунок відраджуючих
організацій.

