
1. Мета.
Обласний фізкультурно-оздоровчий захід з дворового футболу (далі Захід), 

проводитеся з метою:
пропаганди здорового способу життя;
залучення підлітків до занять масовим спортом та змістовного дозвілля;
формування в дітей та підлітків звичок здорового способу життя;
популяризація масових занять фізичною культурою за місцем проживання та в 

місцях масового відпочинку шляхом залучення дітей та підлітків до занять з 
дворового футболу'.

2. Строки і місце проведення Заходу.
Захід проводиться з 1 квітня по ЗО травня 2015 року:
I-й етап - проводитеся протягом квітня 2015 року у всіх районах та містах 

обласного значення у двох вікових групах;
II-й етап -  зональний, проводиться 8 травня 2015 року одночасно у м.Сарни, 

м.Костопіль, м.Дубно та смт Гоща;
III-й етап -  обласний, проводиться 16 травня 2015 року в м. Рівне.
Час та місце проведення ІІ-го етапу буде повідомлено організаторами до 1 

травня 2015 року, після отримання попередніх заявок на участь від районних, 
міських відділів молоді та спорту.

Час та місце проведення ІІІ-го (обласного) етапу буде повідомлено під час 
проведення II етапу.

3. Організація та керівництво проведенням Заходу.
Загальне керівництво проведенням Заходу здійснює управління у справах молоді 

та спорту обдцержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, 
КЗ «ОЦФЗН «Спорт для всіх», Рівненська обласна федерація футболу та Відділення 
НОК України в Рівненській області.

Безпосереднє проведення змагань І етапу покладається на відділи молоді та 
спорту равдержадміністрацій, міськвиконкомів та відповідні головні суддівські 
колегії.

Безпосереднє проведення змагань II та ІІІ-го етапу' покладається на суддівські 
колегії, затверджені наказом КЗ «ОЦФЗН «Спорт для всіх» за поданням РОФФ.

При проведенні Заходу не допускається використання прапорів, гасел, знаків, 
символік тощо, які мають ознаки політичних партій. Не допускається будь-яка 
політична агітація та пропаганда.

4. Учасники Заходу.
До участі у Заході допускаються всі бажаючі, які об’єдналися у команди 

чисельністю 8 осіб, в т. ч. 1 тренер-представник.
Змагання відбуваються у двох вікових групах:
1) гравці віком 13-14 років;
2) гравці віком 15-16 років.
Вік учасників визначається станом на 1 червня 2015 року.
Командам необхідно мати єдину спортивну форму та відповідне взуття. Кожен 

учасник допускається до участі у Заході в разі надання копії свідоцтва про 
народження та документа, що засвідчує особу (учнівський квиток). Представникам 
команд обов'язково потрібно мати паспорт та ідентифікаційний номер (копія).

5. Програма проведення Заходу.
Програма Заходу передбачає змагання згідно з правилами гри з міні-футболу зі 

змінами: аут із-за голови, два тайми по 15 хв. загального часу; гра проводиться на 
майданчиках довжиною від 25 до 42м і шириною від 15 до 20 м, як правило, з 
трав’яним покриттям, ворота 2x3,2x5 або 2x6 в залежності від розмірів майданчика.

6. Безпека та підготовка місць проведення Заходу.
У відповідності до п. 9 Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 

1998 року № 2025 та змін до неї «Про порядок підготовки спортивних споруд та 
інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та 
культурно-видовищних заходів»:

- підготовка спортивних споруд покладаєтеся на їх власників;
- відповідальність за дотримання правил техніки безпеки під час проведення 

змагань несе керівник спортивної споруди та головний суддя змагань;
- відповідальність за організацію правопорядку та медичного забезпечення в 

місцях проведення 1-го етапу покладається на відповідні 
райміськвідціли молоді та спорту.

- відповідальність за організацію правопорядку та медичного забезпечення в 
місцях проведення ІІ-го та ІІІ-го етапів покладаєтеся на райміськвідділи молоді та 
спорту, господарів змагань.

Невиконання вимог, передбаченим цим пунктом, що може стати причиною 
винекнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою 
відповідальність, передбачену законодавствам України.

7. Умови визначення першості та нагородження 
переможців і призерів.

Переможці та призери 1-го етапу змагань нагороджуються дипломами та 
призами.

Переможці та призери ІІ-го етапу змагань нагороджуються дипломами та 
призами.

Команда-переможець та команди-призери ІІІ-го етапу нагороджуються кубками, 
медалями, дипломами, призами та сувенірами.

Переможці у двох вікових групах ІІІ-го етапу беруть участе у фіналі, що 
проводиться 29-30 травня 2015 року в м. Київ.



8. Умови фінансування Заходу та матеріального 
забезпечення учасників.

Витрати на проведення змагань 1-го етапу -  (забезпечення місця проведення 
змагань, громадського порядку, медичне забезпечення, нагородна атрибутика, 
дипломи, призи, компенсація коштів за харчування суддів та лікарів, тощо) за 
рахунок коштів місцевих бюджетів або інших джерел фінансування, не заборонених 
чинним законодавством.

Витрати на проведення змагань II етапу -  (нагородна атрибутика, дипломи, 
призи, компенсація коштів за харчування суддів та лікарів, проїзд суддів, 
відрядження відповідальних працівників КЗ «ОЦФЗН «Спорт для всіх», тощо) за 
рахунок коштів КЗ «ОЦФЗН «Спорт для всіх».

Витрати на проведення змагань ІІІ-го етапу -  (нагородна атрибутика (кубки, 
дипломи, медалі, призи), виготовлення афіш та банерів, оплата послуг зі створення та 
розміщення рекламного відео та аудіоролика, компенсація коштів за харчування 
суддів та лікарів, придбання спортивного інвентарю) за рахунок коштів КЗ «ОЦФЗН 
«Спорт для всіх».

Підготовка місць проведення та медичне забезпечення змагань ІІ-го та ІІІ-го 
етапів покладається на господарів змагань згідно пункту' 2 даного положення.

Сувеніри для нагородження за рахунок Відділення НОК України в Рівненській 
області.

Витрати на участь команд районів та міст в II та III етапах змагань (проїзд, 
добові, компенсація за харчування) за рахунок коштів місцевих бюджетів або інших 
джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Витрати на участь команд в змаганнях у м. Київ (проїзд, проживання, 
харчування та добові) за рахунок КЗ «ОЦФЗН «Спорт для всіх».

9. Строки та порядок подання заявок на участь у Заході.
Заявки на участь у Заході:
у першому етапі -  подаються у структурні підрозділи з питань фізичної культури 

і спорту відповідної райдержадміністрації або міської ради;
у другому етапі -  подаються структурними підрозділами з питань фізичної 

культури і спорту відповідної райдержадміністрації або міської ради до 27.04.2015 р. 
у КЗ «ОЦФЗН «Спорт для всіх»: тел/факс 63-44-04 та на електронну адресу 
пупсзрогі 1 @икг.пеі за встановленою формою (додаток 1).

Після отримання заявки на участь у ІІ-му етапі змагань, буде сформовано 
склад учасників груп у м. Сарни, м. Костопіль, м. Дубно та смт Гоща по двох 
вікових групах.

Якщо попередні заявки не будуть подані вчасно -  команда до змагань не 
допускається.

Оригінал заявки, звіт про проведення 1-го етапу, свідоцтво про народження 
(копія) та учнівський квиток подаються в головну суддівську колегію в день 
проведення змагань. Заявка повинна бути завірена лікарем, тренером-представником, 
та начальником відділу молоді та спорту РДА, МВК.

За додатковою інформацією звертатись: тел/факс (0362) 63-44-04 та на 
електронну адресу гіупезрогі 1 @икг.пе{

У разі ненадання зазначених документів у вказаний термін команда до 
змагань не допускається.

Дане положення є офіційним викликом на Захід.

Додаток 1
до положення про проведення 

обласних фізкультурно-оздоровчих 
заходів з дворового футболу'

ЗАЯВКА
на участь у ___етапі обласних фізкультурно-оздорочих

заходів з дворового футболу
від команди_________________

району(міста)_________________

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Рік
народження

Серія та номер свідоцтва 
про народження

Дозвіл
лікаря

1.

7.

Допущено до змагань__________чоловік
Лікар__________________
Представник команди__________________

М.П.
Начальник відділу фізкультури і спорту 

равдержадміністрапії, міськвиконкому____ /_______________/
Підпис ПЕБ керівника

Додаток 2
до положення про проведення 

обласних фізкультурно-оздоровчих 
заходів з дворового футболу

Звіт
про проведення 1-го етапу обласних фізкультурно-оздорочих заходів 

з дворового футболу 
в районі (місті)_________________

Кількість команд 
1-го етапу

Кількість учас 
ників 1-го етапу

Команда-перемо 
жець І-етапу

Начальник відділу фізкультури і спорту

райдержадміністрації, міськвиконкому____ /_______________/
Підпис Ш Б керівника


