УКРАЇНА
ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
« М »

2018 року

Городок

№

#0у

Про проведення
районних змагань з волейболу
з нагоди Дня фізичної культури та 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»:
1.Сектору молоді та спорту райдержадміністрації (І.Міляновська)
спільно з відділом освіти райдержадміністрації (І.Яскевич) провести 16
вересня 2018 року в спортивному залі 0 3 Городоцького НВК №5 районні
змагання з волейболу з нагоди Дня фізичної культури та спорту.
2. Затвердити Положення про проведення районних змагань з
волейболу з нагоди Дня фізичної культури та спорту.
3. Директору 0 3 Городоцького НВК №5
(О.Іщук) забезпечити
належний санітарно-гігієнічний стан приміщення.
4.Фінансовому
управлінню
райдержадміністрації
(Т.Харович)
профінансувати по загальному фонду районного бюджету по КФК 0315011
КЕКВ 2282 в сумі 4135 грн. 00 коп. (чотири тисячі сто тридцять п’ять грн. 00
коп.) за рахунок коштів передбачених «Програмою розвитку фізичної
культури та спорту в Городоцькому районі на 2018-2020 роки», згідно з
додатком.
5.Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної
державної адміністрації (Л.Щур) профінансувати участь у змаганнях згідно з
додатком.
6.Відділу організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату
райдержадміністрації (Х.Марусяк) забезпечити висвітлення в засобах масової
інформації заходів з підготовки та участі у змаганнях.
7.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови райдержадміністрації П.Стахіва.
Голова районної
державної адміністрації

В.Ременнк-

Додаток до розпорядження
райдержадміністрації
ВІД М 09. / /
№ #Ол

Кошторис
щодо проведення районних змагань
з волейболу з нагоди Дня фізичної культури та спорту

1.Кубки 1 шт. х 350,00 гри. = 350,00 гри.
2.Кубки 1 шт. х 400,00 гри. = 400,00 гри.
3.Кубки 1 шт. х 450,00 гри. = 450,00 гри.
4.Медалі 33 шт. х 30,00 гри. =990,00 гри.
5.Грамоти 5 шт. х 5,00 гри. = 15,00 гри.
6.Призи 13 шт. = 1570,00 гри.
7.Судівство 6 осіб х 60.00 гри. = 360,00 гри.
Всього: 4135 грн. 00 коп.

Завідувач сектору молоді
та спорту райдержадміністрації

І.Міляновська

ЗАТВЕРДЖУЮ
А
Голова Городоцької
райдержадміністрації
Г/ В.Ременяк
Положення
про проведення районних змагань з волейболу
з нагоди Дня фізичної культури та спорту.
1. Змагання з волейболу проводяться в метою:
- широкого залучення населення до фізичної культури та спорту;
- подальшого розвитку волейболу в районі;
- комплектування команди Городоцького району для участі в обласних
змаганнях;
2. Час і місце проведення
Змагання проводиться 16 вересня 2018 року в спортивному залі 03
Городоцького НВК №5.
Реєстрація команд 10.00 -10.30 год.
Початок змагань 10.30 год.
3. Учасники змагань
До участі в змаганнях запрошуються команди, учасники яких пройшли
медичне обстеження.
Склад команди 10 учасників та 1 тренер.
4. Умови проведення змагань
Змагання з волейболу проводяться згідно діючих правил проведення змагань
з волейболу Федерації волейболу України та даного Положення. Змагання
проходять за груповою системою з трьох сетів. Рахунок в сеті -до 25 очок. При
рахунку 1:1, проводиться третій сет до 15 очок. За результатами проведення ігор
проводиться наступна система підрахунку очок:
- за перемогу з рахунком 2 :0 -3 очка;
- за перемогу з рахунком 2 :1 - 2 очка;
- за перемогу з рахунком 1:2 —1 очка;
- за перемогу з рахунком 0 :2 -0 очка;
Уразі одинаково'! кількості набраних очок двома(або більше) командами
місця визначаються наступним чином:
A) за кращим співвідношенням виграних і програних сетів в усіх іграх;
Б) за кращим співвідношенням виграних і програних очок в усіх іграх;
B) за результатами особистих ігор між спірними командами.
5. Нагородження переможців
Команди-призери змагань нагороджуються кубками, медалями, грамотами
та памятними призами за рахунок сектору молоді та спорту райдержадміністрації.
6. Організатори
Загальне керівництво проведення змагань здійснює сектор молоді і спорту
райдержадміністрації.
Безпосереднє проведення змагань покладається на суддівську колегію.
Головний суддя змагань - Дудченко Вілен Семенович.
7.Фінансування
Видатки, пов’язані з відрядженням команд на змагання (проїзд, харчування)
несуть організації, що їх відряджають. Оплата суддівської колегії, придбання

кубків, медалей, грамот та пам’ятних призів проводиться
молоді і спорту райдержадміністрації.

за рахунок сектору

8.3аявки
Заявки встановленої форми, завірені лікарем та керівником відряджуючої
організації подаються в головну суддівську колегію в день змагань.
Дане Положення є офіційним викликом на змагання!

