УКРАЇНА
ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
« уу»

2018 року

Городок

№ <РО£

Про проведення спортивно-масових заходів
з нагоди Дня Фізичної культури і спорту
Відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України від
09.02.2018 №617, на виконання доручення заступника голови Львівської
облдержадміністрації від 11.07.2018 №6, наказу управління фізичної культури і
спорту Львівської облдержадміністрації від 14.08.2018 року №457 «Про
відзначення Дня фізичної культури та спорту на Львівщині», відповідно до
«Програми розвитку фізичної культури та спорту в Городоцькому районі на
2018-2020 роки», Положення про проведення легкоатлетичного забігу з нагоди
Дня фізичної культури і спорту в рамках Всеукраїнської акції «Олімпійський
урок» з метою залучення широких верств населення до занять фізичною
культурою та спортом, організації їх змістовного та активного дозвілля,
пропаганди здорового способу життя та належного відзначення Дня фізичної
культури та спорту в 2018 році:
1.Сектору молоді та спорту райдержадміністрації
(І.Міляновська)
провести 16 вересня 2018 року спортивно-масові заходи з нагоди Дня фізичної
культури і спорту в м.Городку.
2.3атвердити перелік спортивно-масових заходів з нагоди Дня фізичної
культури і спорту, згідно з додатком №1.
3.Затвердити кошторис витрат на проведення спортивно-масових заходів
з нагоди Дня фізичної культури і спорту, згідно з додатком №2.
4. Фінансовому
управлінню
райдержадміністрації
(Т.Харович)
профінансувати по загальному фонду районного бюджету по КФК 0315011
КЕКВ 2282 в сумі 4940 грн. 00 коп. (чотири тисячі дев’ятсот сорок гривень
00 коп.) за рахунок коштів передбачених «Програмою розвитку фізичної
культури та спорту в Городоцькому районі на 2018-2020 роки», згідно з
додатком №2.
5.Відділу
фінансово-господарського
забезпечення
апарату
райдержадміністрації (Л.Щур) профінансувати проведення спортивно-масових
заходів згідно з додатком №2
6.Затвердити Положення про проведення легкоатлетичних забігів з
нагоди Дня фізичної культури і спорту згідно з додатком №3.

7. Відділу культури райдержадміністрації (І.Шугало) провести святковий
концерт 16 вересня 2018 року в Старому Парку м.Городка з нагоди Дня
фізичної культури і спорту.
8. Т.в.о. начальника Городоцького відділення поліції Яворівського
ВПГУНП (Т.Панькевичу) забезпечити належний громадський порядок під час
проведення спортивно-масових заходів з нагоди Дня фізичної культури і
спорту 16 вересня 2018 року в Старому Парку м.Городка та прилеглій
території
9. Головному лікарю КЗ ГРР «Городоцький районний центр ПМСД»
(В.Полумацканичу) забезпечити медичний супровід
під час проведення
спортивно-масових заходів з
нагоди Дня фізичної культури і спорту
16 вересня 2018 року в Старому Парку м.Городка
10. Відділу організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату
райдержадміністрації забезпечити висвітлення в засобах масової інформації
заходів з підготовки та участі у змаганнях
11. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови райдержадміністрації П.Стахіва.
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Додаток №1до розпорядження
райдержадміністрації
від У / 09.)Р № #03

Перелік
спортивно-масових заходів
з нагоди Дня Фізичної культури і спорту

1. Провести легкоатлетичний
дитячий забіг з нагоди Дня фізичної
культури і спорту.
2. Провести легкоатлетичний дорослий забіг з нагоди Дня фізичної
культури і спорту.
3. Провести показові виступи спортсменів.
4. Провести святковий концерт та нагородження кращих спортсменів,
тренерів, ветеранів, фахівців фізкультурно-спортивного руху.

Завідувач сектору молоді та спорту
райдержадміністрації
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Додаток №2 до розпорядження
райдержадміністрації
від -УУ. 03 ’ ІР № <Р02

Кошторис
про проведення спортивно-масових заходів
з нагоди Дня Фізичної культури і спорту
1.Медалі 6 шт. х 50,00 грн. = 300,00 грн.
2.Спортивні статуетки 8 шт. х 100,0 грн. = 800,00 грн.
3.Дипломи 150 шт. х 6,00 грн. = 900,00 грн.
4.Подяки 30 шт. х 6,00 грн. = 180,00 грн.
5.Грамоти 10 шт. х 6,00 грн. = 60,00 грн.
6.Спортивні номерки 150 шт. х 6,00 грн. = 900,00 грн.
7.Спортивні значки 100 шт. х 10,00 грн. = 1000,00 грн.
8.Призи 6 шт. х 200,00 грн = 800,00 грн.

Всього: 4940 грн. 00 коп.

Завідувач сектору молоді та спорту
райдержадміністрації
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Положення
про проведення легкоатлетичного забігу
з нагоди Дня фізичної культури та спорту
Г.Загальні положення
1.1. Організатор: сектор молоді та спорту райдержадміністрації.
1.2. Співорганізатори: Городоцька районна ДЮСШ, КУ «Центр «Спорт для всіх».
1.3. Змагання проводяться з метою:
• популяризації, пропаганди та розвитку здорового способу життя та аматорського
бігу як масового виду спорту;
• поширення ідей олімпізму, розвитку олімпійського руху шляхом залучення широких
верств населення до занять спортом;
• підвищення спортивної майстерності і стимулювання зростання спортивних
досягнень в бігу;
• виявлення найсильніших спортсменів та любителів в бігу
II. Дата і час
2.1. Дата проведення заходу: 16 вересня 2017 року центральна частина м.Городка.
2.2. Час проведення заходу.
14.30 год. - реєстрація учасників забігу
15.00 год. - початок дитячого забігу
15.30 год. - початок дорослого забігу
16.00 год. - концертна програма, нагородження учасників та переможців забігів.
III. Маршрут. Старт. Фініш.
3.1. Місце старту: напроти будівлі КУ «Центр «Спорт для всіх» (вул.Паркова, 7,
м.Городок). Місце старту збігається з місцем фінішу.
3.2. Маршрутом дитячого забігу визначено «мале коло» Старого Парку м.Городка.
3.3. Маршрут дорослого забігу: вул.Паркова,
вул .Джерельна, вул. Коцюбинського, вул. Паркова.

вул. Львівська,

вул.

Коротка,

3.4. Дистанція дитячого забігу - 500 м;
дистанція дорослого забігу - 1км 500м.
3.5.Організатор змагань залишає за собою право вносити зміни в програму змагань,
зважаючи на форс-мажорні обставини (погодні умови тощо).

IV. Учасники

4.1. До участі в забігу на дитячу дистанцію (500м) допускаються особи віком від 7 до
14 років.
4.2. До участі в забігу на дорослу дистанцію (1,5 км) допускаються особи віком від 15
років і старше.
4.3. Кожен учасник змагань добровільно бере участь у змаганнях, визнаючи всі
ймовірні ризики для власного здоров’я під час і після їх закінчення. Кожен учасник
змагань бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний стан і здатність
завершити обрану дистанцію змагань.
4.4,Організатори змагання не несуть відповідальності за фізичні травми учасника, за
будь-яку втрату, пошкодження спортивного обладнання чи іншого майна учасника,
будь-які збитки і моральну шкоду, понесені учасником до, під час і після змагання.
V. Реєстрація
5.1 Реєстрація на забіги починається о 14.30 год. 16 вересня 2018 року
приміщення КУ «Центр «Спорт для всіх».

біля

5.2.Кожен учасник забігу представляє документ, що посвідчує особу та вік учасника
(обов’язково для всіх учасників).
5.3.Кожному зареєстрованому учаснику забігу присвоюється стартовий номер.
Учасник повинен бігти під своїм номером. Стартовий номер під час змагання повинен
бути добре видно і закріплений строго на грудях учасника. Якщо номер закріплений
інакше або відсутній зовсім, учасник буде дискваліфікований.
УІ.Особисті дані
6.1.Кожен учасник змагань згоден на використання його особистих даних, фото-,
відер- або аудіоматеріалів з його участю і без узгодження з ним для реклами заходу
без будь-якої компенсації з боку організатора змагань.
VII. Нагородження
7.1. Учасники, які завершать
значками.

дитячу дистанцію

нагороджуються дипломами та

7.2.Учасники, які завершать дорослу дистанцію нагороджуються дипломами.
З особи, що першими перетнули фінішну лінію додатково отримають сувенірну
продукцію.
7.3.Наймолодший
продукцією.

та

найстарший

учасники

нагороджуються

сувенірною

VIII. Фінансування
8.1.Витрати по організації, проведенню забігу та нагородженню учасників
забезпечуються за рахунок сектору молоді та спорту райдержадміністрації.
Положення є офіційним викликом на змагання!

