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кАм,янкА-БузькА po,oНib**HA АдмIнIстрщ'I
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про учасm., спорmсл|енiв району
у злrаzаннях з озDоровчоzо mурuзл|у

Вiдповiдно до Закону УкраТни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiЬ>,
з метою попуJIяризацii та розвитку спорту, пропаганди здорового. способу
життя, зzlJIу{еннrI ycix верств населення до регулярних занять оздоровчою
фiзичною культурою: 

i{,

1. Сектору молодi та спорту райдержадмiнiстрацii (Т.Койда)
органiзувати та вiдрядити команду району для }.частi змаганнях зi оздоровчого
туризму, зокрема сходження на гору MaKiBKa (958 MeTpiB), яке вiдбудеться в
с.Головецько Сколiвського району ЛъвiвськоТ областi26-27 серпня zoiT року.

2. Вiддiлу фiнансово-господарського забезпечення а11арату
райдержадмiнiстрацii (О.Щутка) здiйснити вiдповiднi фiнансовi ""rpur" "ъоплату проiъду та харчування 1.,тасникiв змагань i представникiв команди,
вiдповiдно до кошторису витрат.

з. Контроль за виконанням розцорядження покласти на заступника
голови райдержадмiнiстрацiТ М. Мазяра.

Перший заступцик
голови райдержадмi А.с. Вашкiвсьrсrrй



Затверджено
Начальник управлiння
фiзичноi культури та спорту Львiвськоi
облдержадмiнiстрацii

Погоджено
,Щиректор Львiвського обласного
центру фiзичного здоров'я
населення ,,Спорт для Bcix"

В.КлимовичЮ.Майборода

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення змагань з оздоровчого туризму -

сходжепня на гору MaKiBKa
за програмою XXVI спортивних iгор Львiвщини, Х обласних iгор

BeTepaHiB спорту та II змагань серед людеЙ з iнвалiднiстю присвячених
вiдзначенню 26-i рiчницi Незалежностi Украiни

I. мЕтА
Сходження на г.Макiвка (958 м) присвячуеться вiдзначенню 26-Т рiчницi

Незалежностi УкраТни. Головним завданням заходу е:

ПроПаганда та популяризацiя активного вiдпочинку та спортивно-
оздоровчого туризму на Львiвщинi;

II. ЧАС I МIСЦВ ПРОВЕДЕННЯ
Захiд проводиться 26-27 серпня 2017 року. Приiзд команд на мiсце

таборування: с. Головецько Сколiвського району 26 серпня201,7 року до 12.00
год.

шI. )дчАсники зАходу
У ЗМаГаннях беруть )л{асть збiрнi команди районiв областi та MicT

обласного значення, ОТГ, MicTo Лъвiв представляе команда району MicTa
(переможець мiських змагань). Що участi в змаганнях допускаються
команди згiдно iз iменцими заявками (завiреними лiкарем).

Склад основноТ команди: б осiб (3 чол.+З жiн., категорiя ,,Щорослi", BiK -
|999 р.н. та старшi), б осiб (3 чол.+З жiн., категорiя ,,Ветерани", BiK * 1977 р.н.
Та Старшi), З особи - категорiя <Jftоди з iнвалiднiстю>> та 2 представFики.
Також, oKpiM основного складу до сходження можуть присднатиоя yci бажаючi
(BHeceHi в заявку, яка завiрена лiкарем). Вiдповiдальнiсть виконання вимог
беЗпеки, здоров'я учасникiв пiд час заходу покладено на представникiв команд.

.Що 1"racTi допускаютъся команди згiдно Положення XXVI спортивних
iгОр ЛьвiВЩини, Х обласних iгор BeTepaHiB спорту та II змагань серед людей з
iнвалiднiстю при наявностi вiдповiдних документiв.'Учаспики сходження

BaIoTb Iia змагапня з Kl пl IoTb ос

IV. ОРГАНIЗАЦIЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ
Загальне керiвництво здiйснюе управлiння фiзичноi кулътури та спорту

Лъвiвськоi облдержадмiнiстрацii, Львiвський обласний центр фiзичного
здоров'я населення ,,Спорт для Bcix"'та керiвник сфери з питань фiзичноI
культури та спорту СколiвсъкоТ райдержадмiнiстрацii. Безпосередньо

або копiя паспо



органiзацiю та проведення змагань забезпечуе головна суддiвська колегiя
затверджена ЛОЩ ФЗН,,Спорт для Bcix".

ч. умови провЕдЕннrI зАходу
26 серпнlI 201-7 року заплановано проведення конкурсу патрiотичноТ

пiснi, початок о 16.00 годинi.
Початок сходженнrI 27 серпня 201'7 року о 10.00 год. OpieHToBHa

тривалiсть сходження до 1 год. З0 хв.

вiдбудеться о 12.00 год. на горi MaKiBKa, бiля Пантеону
стрiльцiв у I свiтовiй вiйнi.

За пiдсумками сходження заг€ulьнокоманднi мiсця не

1пласть у заходi нараховуються бали до загальнокомандного залiку сгIортивних
iгор Львiвщини та обласних iгор BeTepaHiB спорту:

кожен }часник основного складу команди - 5 балiв.

VI. ВЩАТКИ ТА ПРОВЕДЕННrI ЗАХОДУ
Видатки на органiзацiю i проведення змагань, оплату суддiвськоi колегiТ,

придбання нагородноТ атрибутики проводиться за рахунок Львiвського
обласного центру фiзичного здоров'я населення ,,Спорт дл& Bcix". Витрати за
проi'зд, добовi, харчування та проживання спортсменiв за рахунок органiзрцii,
яка вiдряджае.

ЦЕ ПОЛОЖtЕННЯ € ОФIЦIИНИМ ЗАПРОШЕННr[М НА ЗМАГАННЯ

Прапора Украiни
загиблих сiчових

визначаIоться. За


