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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ
 
РІШЕННЯ № 26/

« 6 » червня  2012 р.						   м. Кремінна

Про затвердження Положення 
про проведення  змагань  з міні-футболу
 «Зустрічаймо «Євро-2012» на призи 
Кремінської міської ради серед дворових команд



	  З метою розвитку фізичної культури та спорту у місті  та заохочення дітей та молоді до здорового способу життя ,  на виконання міської програми розвитку фізичної культури і спорту  у м. Кремінна  на 2011 -2014 р.  , керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про проведення  змагань  з міні-футболу  «Зустрічаймо «Євро-2012» на призи Кремінської міської ради серед дворових команд (додається)
2. Затвердити кошторис витрат на проведення змагань з міні-футболу  «Зустрічаймо «Євро-2012» на призи Кремінської міської ради серед дворових команд (додається) 
3.Секретарю міської ради  через засоби массової інформації проінформувати населення  міста про проведення у місті  змагань  з мініфутболу  «Зустрічаймо «Євро-2012»
 
Міський голова 						В.І.Гриценко




ПОЛОЖЕНННЯ
про проведення  змагань  з міні-футболу «Зустрічаймо «Євро-2012» на призи Кремінської міської ради серед дворових команд складених з учасників 
 1996-1997 р.н., 1998- 1999  р.н., 2000 р.н. та молодші р.н у квітні- липні 2012 року. 
            
	МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

                   -   оздоровлення дітей та молоді ;
  - залучення до активного відпочинку;
  - підвищення спортивної майстерності;
                   -   пропаганда здорового стану життя;
                   -   залучення до занять фізичною культурою 
                   -   виявлення сильніших спортсменів та команд міста 
  2.ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
        Змагання проводяться  на спортивних майданчиках в житлових  мікрорайонах м.Кремінна, на спортивних майданчиках навчальних закладів міста,  на стадіоні КУ ЛОФЦ «Олімп»  м.Кремінна у квітні – липні 2012 року. ( згідно територій та календаря даних змагань)
  3.УЧАСНИКИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 
           Змагання проходять у трьох  вікових групах: старша -1996-1997 р.н, середня -1998-1999 р.н, молодша – 2000 р.н.і молодші До участі у змаганнях залучаються  команди  житлових мікрорайонів, населених пунктів, вулиць до складу яких входять   гравці відповідного віку , які мають дозвіл на участь від медичних працівників. Склад команди до 10 гравців  та  представник,  вчитель фізичної культури, громадський інструктор, тренер, представник батьківського комітету. Одночасно на майданчику перебувають 4 польові гравці та воротар. Положення поза грою не існує. Тривалість 2 тайми по 10 хв.   Гру обслуговують арбітри федерації футболу, тренери з футболу, вчителі фізичної культури не граючих команд.  Головний суддя змагань Чередніченко О.Г. Представники команд мають право разом з суддями перевіряти документи кожного гравця. Гравець, який отримав 3 попередження у трьох матчах, або був вилучений з поля,  пропускає чергову гру. Гравцю дозволяється грати лише за одну вікову групу. В залежності від кількості заявлених команд  ( 6 і більше  )вони , згідно жереба, розподіляються по групам. 
	  Переможці    визначаються за найбільшою кількістю набраних очок у коловому турнірі: перемога – 3 очка, нічия – 1 очко , поразка – 0 очок. У випадку рівної кількості у двох або більше команд переможець визначається за :
-  особистою зустріччю або зустрічами ( кращою різницею забитих та пропушених м*ячів)
- найбільшою кількістю забитих м*ячів у цих зустрічах
-  кращою різницею забитих та пропущених м*ячів у всіх зустрічах
-  найбільшою кількістю забитих м*ячів у всіх зустрічах
- кращими показниками «Чесної гри»(кількість червоних та жовтих карток)
- жеребкуванням 
	 Разом з заявками на участь команди повинні мати на кожного учня свідоцтво про народження.
  Без зазначених документів учні  до участі не допускаються.
 У разі порушення даних вимог – команди знімаються з змагань, а  результати  її ігор анулюються.
 4. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
        Фінансування змагань на придбання  командних грамот призів здійснюється   за рахунок коштів Кремінської міської ради, згідно кошторису витрат.
      Команди-переможці та призери у кожній віковій групі  нагороджуються команднимипризами та  грамотами,  особистими грамотами, медалями. Команди-переможці у загальному заліку 3 вікових груп  нагороджуються  призами Кремінської міської ради. 
5. ПРИМІТКА
    Попередні заявки приймаються за тел 2-25-43, 066-99-66-980  до 06 квітня  2012 року.
 
Поіменні заявки, з допуском медичного працівника та представника команди  подаються в день змагань.
     

 Секретар міської ради 							Л.В.Колесніченко


					Кошторис витрат

Організація зональних змагань  ( 6 груп) – 2900 гр 00 коп

Придбання грамот  100 шт х 2 гр 00 коп = 200 гр 00 коп
Придбання призів 18 шт х 50 гр = 900 гр 00 коп
                                36 шт х 30 гр 00 коп = 1080 гр 00 коп
Харчування суддівської колегії та обслуговуючого персоналу
6 разів х 4 чол х 30 гр 00 коп = 720 гр 00 коп


Організація фінальних змагань    3855 гр 00 коп

Придбання призів 3 шт х 150 гр 00 коп= 450 гр 00 коп
                                3 шт х 100 гр 00 коп = 300 гр 00 коп
                                3 шт х 75 гр 00 коп = 225 гр 00 коп
                                9 шт х 30 гр 00 коп = 270 гр 00 коп
Придбання статуеток 9 шт х 50 гр 00 коп = 450 гр 00 коп
Придбання грамот 120 шт х 2 гр 00 коп = 240 гр 00 коп
Придбання рамок для грамот 10 шт х 30 гр 00 коп = 300 гр 00 коп
Придбання медалей 90 шт х 12 гр 00 коп = 1080 гр 00 коп
Харчування суддівської колегії та обслуговуючого персоналу
3 доби х 6 чоловік х 30 гр 00 коп = 540 гр 00 коп

 обладнання  та інвентар                2100 гр 00 коп

Ворота міні-футбольні( 3м х2м)
 6 шт х 200 гр 00 коп = 1200 гр 00 коп
М’яч 6  шт х 150 гр 00 коп = 900 гр 00 коп

                                                  ВСЬОГО   8855 гр 00 коп


