УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 20.09.2017

м. Яремче

№178-р

Про проведення міських змагань
з міні – футболу, приурочених
пам'яті полеглих Яремчанців-учасників АТО

На виконання програми розвитку фізичної культури та спорту на 20172020 роки:
1. Відділу молоді та спорту міськвиконкому (Р.Слободян) забезпечити проведення
змагання з
міні-футболу серед збірних команд населених пунктів
Яремчанського регіону 01-02 жовтня 2017 року на майданчиках зі штучним
покриттям Яремчанської ЗОШ І-Ш ст. №1.
2. Затвердити положення про проведення Кубка м.Яремче з міні–футболу серед
збірних команд населених пунктів Яремчанського регіону, приурочених
пам'яті полеглих Андрія Шудравого та Павла Ільчука - учасників АТО
(додається)
3. Управлінню освіти міськвиконкому (Д.Федюк) спільно з дирекцією ЗОШ №1,
забезпечити:
3.1. підготовку місця до змагань;
3.2.суддівську бригаду із числа тренерів ДЮСШ м. Яремче для проведення змагань
з міні-футболу.
4. Яремчанській центральній міській лікарні (О.Соколюк) забезпечити присутність
медичного працівника 01- 02 жовтня з 10.30 год. до 15.00 год. під час проведення
змагань з міні-футболу на базі Яремчанських ЗОШ І-Ш ст. №1 .
5. Відділу культури міськвиконкому (О.Кухарук) забезпечити озвучення
урочистого відкриття об 11.00 год. 01.10.2017 змагань з міні-футболу на
майданчику зі штучним покриттям Яремчанської ЗОШ І-Ш ст. №1.

6. Головному редактору регіонального часопису «Яремчанський вісник»
(О. Барановській) забезпечити висвітлення вищевказаного заходу.
7. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Г.Бойчук) профінансувати заходи за
рахунок асигнувань, передбачених на виконання міської цільової програми
розвитку фізичної культури та спорту на 2017 – 2020 роки (олімпійські види
спорту) в сумі 6874 (шість тисяч вісімсот сімдесять чотири гривні), згідно з
кошторисом (додається).
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради
Володимира Губарчука.
Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

ЗАТВЕРДЖУЮ
Секретар міської ради
_________Володимир Губарчук
__.09.2017
Кошторис
видатків, пов’язаних з проведенням 01-02 жовтня 2017 року
на майданчиках зі штучним покриттям Яремчанської ЗОШ №1. І-Ш ст.
Кубка м.Яремче з міні–футболу серед збірних команд населених
пунктів Яремчанського регіону, приурочених пам'яті полеглих
Яремчанців Андрія Шудравого та Павла Ільчука учасників АТО.
- добові суддівська бригада та обслуговуючий персонал
(6 чол. х 30 грн. х 2 дні) - 360 грн.
- придбання нагороджувальної атрибутики
відповідно до накладної - 3334 грн.
- харчування учасників змагань та суддів (відповідно до наказу управління
спорту ОДА від 05.10.2015 №2 «Про затвердження норм витрат на проведення
спортивних заходів місцевого рівня»).
(30 чол. х 53грн. х 2дні)
- 3180 грн.

Разом :

6874 грн 00 коп.

Начальник відділу молоді
та спорту міськвиконкому

Роман Слободян

Начальник відділу обліку
і звітності міськвиконкому

Іванна Стефанюк

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник міського голови
_______Тарас Клим’юк

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Кубка м.Яремче з міні–футболу серед збірних команд
населених пунктів Яремчанського регіону, приурочених пам'яті полеглих
Яремчанців Андрія Шудравого та Павла Ільчука учасників АТО.

-

1. Мета і завдання
Змагання з міні–футболу проводяться з метою
популяризації любительського футболу серед населення краю;
пропаганди любительського футболу та здорового способу життя;
виконання міської цільової соціальної програми розвитку фізичної
культури і спорту на 2017-2020 роки.
Вшанування героїв Яремчанщини які загинули виборюючи
незалежність Країни.

2. Порядок та термін проведення змагань
Змагання з міні–футболу серед збірних команд населених пунктів
Яремчанського регіону проводяться 01-02 жовтня 2017 року на майданчику зі
штучним покриттям Яремчанської ЗОШ №1. І-Ш ст. Приїзд та реєстрація
команд - до 10 год. 30 хв. Урочисте відкриття та початок змагань відбудеться
01.10.2017 року о 11 год. 00 хв.
3. Керівництво змагань
Загальне керівництво змагань з міні-футболу здійснює відділ молоді та
спорту Яремчанського міськвиконкому. Безпосереднє проведення змагань
покладається на суддівську колегію.
4. Учасники та умови проведення змагань
До участі в міських змаганнях з міні–футболу серед збірних команд
Яремчанського регіону допускаються команди, сформовані з 6 спортсменів та
1тренера–представника, виключно жителів конкретного населеного пункту,
який представляє команда. До участі в змаганні допускаються не більше однієї
команд від одного населеного пункту.
До участі у змаганнях не допускаються:
- футболісти, які заявлені та беруть участь у змаганнях під егідою
професійної футбольної ліги України;
- футболісти, які заявлені та беруть участь у змаганнях під егідою асоціації
міні-футболу (футзалу) області, України (Вищої, Першої ліг).

Команди
змагаються за олімпійською системою (з вибуванням).
Тривалість гри - 2 тайми по 10 хв. з трихвилинною перервою, згідно з
чинними правилами з міні-футболу.
5. Дисциплінарні санкції

Капітани команд несуть повну відповідальність за безпеку і
належну поведінку учасників та інших офіційних осіб з моменту виїзду
з місця проживання і до моменту завершення змагань, а також за
достовірність поданих заявок. У разі виявлення підставних осіб, які не є
жителями того населеного пункту, за який виступає команда, такі особи
знімаються зі змагань, а команді зараховується поразка.
Питання, не врегульовані цим положенням і правилами змагань,
вирішує головна суддівська колегія, яка, залежно від обставин і ступенів
порушень, приймає рішення про застосування дисциплінарних санкцій.
6. Фінансування
Витрати, пов'язані з відрядженням команд (проїзд, харчування), за рахунок сторони, яка відряджає команду.
Підготовка урочистого відкриття та закриття змагань,
придбання грамот та нагороджувальної атрибутики, оплата праці
суддів - за кошти відділу молоді та спорту міськвиконкому.
7. Порядок і строки подання заявок
Оригінал заявки в друкованому вигляді, завірений підписом та

печаткою міської, селищної чи сільської ради,що відряджає команду,
печаткою лікаря навпроти імені кожного учасника змагань подається
представником команди головному судді в день прибуття команди на
змагання; форма заявки додається.
8. Нагородження
Команда переможець нагороджуються, кубкам та грамотами.

Оргкомітет

