УКРАЇНА
ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
« Л Ц » їлЖЦл?

2019 року

Городок

№ Л

Про проведення районних змагань
з волейболу серед учнів ЗЗСО / - / / / ст.
Відповідно до «Програми розвитку фізичної культури та спорту в
Городоцькому районі на 2018-2020 роки», Положення про проведення
районних змагань з волейболу серед учнів ЗЗСО І-ІІІ ст., з метою пропаганди
здорового способу життя, широкого залучення учнівської молоді до
систематичних занять волейболом, організації належного дозвілля дітей та
молоді:
1.Сектору молоді та спорту райдержадміністрації
(І.Міляновська)
спільно з відділом освіти райдержадміністрації (І.Яскевич) провести в січні
2019 року в спортивному залі ЗОНІ №3 та НВК №5 м.Городка, районні
змагання з волейболу серед учнів ЗЗСО І-ІІІ ст.
2.3атвердити Положення про проведення районних змагань з волейболу
серед учнів ЗЗСО І-ІІІ ст.
3. Директору Городоцької ЗОШ №3 (Р.Гелешко) та директору
Городоцького НВК №5 (О.Іщук) забезпечити належний санітарно-гігієнічний
стан приміщення.
4.Фінансовому
управлінню
райдержадміністрації
(Т.Харович)
профінансувати по загальному фонду районного бюджету по КПКВК 0215011
КЕКВ 2282 в сумі 6708 грн. 00 коп. (шість тисяч сімсот вісім 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
райдержадміністрації (Л.Щур) профінансувати проведення змагань згідно з
додатком.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови райдержадміністрації П.Стахіва.

Голова районної
державної адміністрації
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Додаток до розпорядження*
райдержадміністрації
в ід
■ №_________

Кошторис
про проведення районних змагань з волейболу
серед учнів ЗЗСО І-ІІІ ст.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кубки 2 шт. х 450,00 грн. = 900,00 грн.
Кубок 2 шт. х 420,00 грн. = 840,00 грн.
Кубок 2 шт. х 400,00 грн. = 800,00 грн.
Дипломи 66 шт. х 8,00 грн. = 528,00 грн.
Медалі 66 шт. х 40,00 грн. = 2640,00 грн.
М ’яч 2 шт. х 500 грн. = 1000,00 грн.

Всього: 6708 грн.00 коп.
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Положення
про проведення районніЬ@$іцага
серед учнів 3 ~
1. Мета
- широкого залучення учнівської молоді до систематичних занять волейболом;
- подальшого розвитку волейболу в районі;
- покращення стану навчально-тренувального процесу і підвищення спортивної
майстерності;
- комплектування команди Городоцького району для участі в обласних змаганнях
серед школярів;
- виявлення здібної молоді для поповнення ДЮСШ, організація дозвілля учнів та
пропаганди волейболу.
2. Термін та місце проведення
Змагання проводиться: юнаки - січень 2019 р., дівчата - січень 2019 р., в
спортивному залі ЗОШ №3 та НВК №5 м.Городока. Приїзд команд з 09:30 год.
Урочисте відкриття о 10 год. 00 хв.
3.
Учасники змагань
До участі в змаганнях запрошуються команди юнаків та дівчат ЗЗСО району,
які пройшли медичне обстеження в кількості 10 чоловік.
4.
Умови проведення змагань
Змагання з волейболу проводяться згідно діючих правил проведення змагань з
волейболу Федерації волейболу України. Змагання пройдуть по коловій системі, до
двох виграшних сетів.
5. Визначення переможців
Команда-переможець змагань визначаються за найбільшою кількістю набраних
очок. При рівній кількості набраних очок в дво або більше команд перевага надається
команді за результатами особистої зустрічі, за кращою різницею сетів.
6.
Нагородження переможців
Команда-переможець змагань нагороджуються грамотами, медалями і кубками
сектору молоді та спорту Городоцької РДА.
7.
Керівництво змагань
Загальне керівництво проведення змагань здійснює відділ освіти та сектор
молоді та спорту Городоцької РДА. Безпосередня організація та проведення
покладається на головну суддівську колегію (гол. суддя Ю.Дидьо),
8. Фінансування
Видатки, пов’язані з відрядженням команд на змагання (проїзд, харчування)
несуть організації, які їх відряджають.
9. Заявки
Заявки встановленої форми, завірені лікарем та керівником відряджуючої
організації подаються в головну суддівську колегію в день змагань.
Дане Положення є офіційним викликом на змагання!!!

