
З Б А РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Т Р И Д Ц Я Т Ь  В О С ЬМ А  С Е С І Я

№ V І І / 3 8 / П Р О Є К Т                           від 13 березня 2020 року

Про затвердження Положення «Про
 проведення турніру з волейболу 
пам’яті  Дмитра Клячківського

    З  метою  популяризації  волейболу  в  місті,  залучення  молоді  та  осіб
середнього  віку  до  регулярних  занять  фізичною  культурою  та  спортом,
керуючись   Законом  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні,  сесія
міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення «Про проведення турніру з волейболу пам’яті 
Дмитра Клячківського та провести турнір  28-29 березня 2020 року в 
спортивному залі ЗОШ І-ІІІ ступеня №2 ім. І Франка. (Положення 
додається).

2.  Виділити кошти на організацію та проведення  турніру в межах 
кошторису видатків по КПКВ 0115012 «Проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту».

3. Відповідальним за проведення турніру визначити Директора Збаразької 
РК ДЮСШ  І. І. Патроника.

               

Міський голова Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ



Секретар міської ради Напованець Р.П.

Начальник відділу реєстрації та правового 
забезпечення

Присяжнюк О.А.

Начальник  фінансово-господарського
відділу

Опалюк М.Я.



                                                                                                    Додаток
                                                                                                         до рішення №VІІ/38/___

від 13 березня 2020 року.

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Міський голова Збаража

___________Полікровський Р.С.  
«____»____________2020 року

ПОЛОЖЕННЯ
Про проведення турніру з волейболу 

пам’яті Дмитра Клячківського

І. Мета та завдання
Турнір з волейболу пам’яті Дмитра Клячківського проводиться з метою:

 популяризації волейболу серед дітей та дорослих, зміцнення їхнього здоров’я 
та залучення їх до регулярних занять  волейболом;

 підвищення спортивної майстерності волейболістів;
 виявлення кращих волейболістів для формування збірних команд області у 

Всеукраїнських змаганнях;
 розширення аудиторії глядачів, залучення учнівської молоді до занять спортом.

ІІ. Керівництво змаганнями
      Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює оргкомітет з 
проведення змагань. Безпосередня організаційна робота по підготовці та проведенню 
змагань покладається на Збаразьку  РК ДЮСШ.

ІІІ. Термін та місце проведення змагань
      Турнір з волейболу пам’яті Дмитра Клячківського проводиться 28-29 березня 2020
року в місті Збараж в спортивному залі ЗОШ  І-ІІІ ст. №2 ім. І. Франка.
  Початок змагань о 10.00 годині.

ІV. Учасники змагань
        До участі в змаганнях допускаються команди юнаків та дівчат, а також мішані 
команди.
Склад команди – 12 чол.+1 тренер.

V. Умови проведення змагань
         Система проведення змагань буде визначена на місці проведення відповідно до 
кількості прибувших команд головною суддівською колегією

VІ. Фінансові витрати
         Усі витрати, пов’язані з участю команд у змаганнях (проїзд, харчування 
учасників та тренерів-представників) здійснюється за рахунок організацій, які 
відряджають.



         Придбання кубків, медалей, грамот, м’ячів та призів для кращих гравців турніру 
здійснюється за рахунок Збаразької міської ради.

VІІ. Нагородження
         Команда-призери нагороджуються кубками, грамотами та медалями, м’ячами.  
Кращі гравці турніру – призами.

VІІ. Заявки
        Заявки на участь в змаганнях подаються в головну суддівську колегію в день 
проведення змагань до 10.00 год.
        Заявки повинні бути завірені лікарем.

Дане   Положення   є офіційним викликом на змагання.  

Контактні телефони:
097 464 23 74 – І.І.Патроник
098 952 98 45 – І.Г Боднар
097 103 17 26 – В.Л.Драган


	

