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ПОЛОЖЕННЯ
про спортивну секцію КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України
1.Загальні положення
1.1. Спортивна секція з виду спорту – форма реалізації роботи з розвитку
пріоритетних видів спорту Київської міської організації ФСТ «Динамо»
України (далі - Організації), дитячо-юнацького спорту, спорту
вищих
досягнень та видів спорту, що забезпечують професійну підготовку
співробітників правоохоронних органів (далі - прикладні види) у
правоохоронних органах і підготовці спортивного резерву в Організації.
1.2. Свою практичну діяльність спортивні секції здійснюють у
відповідності Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Статуту та
наказами Організації.
1.3. Спортивні секції створюються враховуючи пріоритетність видів
спорту затверджених в Організації, або за необхідністю розвитку прикладних
видів спорту для підвищення професійної підготовки працівників
правоохоронних органів, не виходячи за межі штатної чисельності відповідних
посад Організації.
1.4. Спортивні секції працюють згідно з планами роботи Організації,
Календарним планом фізкультурно–спортивних заходів Організації та
індивідуальними навчальними планами тренерів, що затверджуються
керівником КМО ФСТ «Динамо» України відповідно до плану роботи
організації.
1.5. Обліковий склад групи (мінімум 6 чоловік) затверджується наказом
Організації та може змінюватись протягом року.

2. Мета і завдання спортивних секцій
2.1. Метою спортивних секцій є розвиток спорту вищих досягнень,
дитячо-юнацького спорту, а також прикладних видів спорту та спеціальної
фізичної підготовки працівників і військовослужбовців правоохоронних
органів, студентів, слухачів та курсантів вищих навчальних закладів, які
готують фахівців для правоохоронних органів.
2.2. Досягнення мети забезпечується реалізацією наступних завдань:
2.2.1. Сприяння розвитку олімпійських, неолімпійських та прикладних
видів спорту у правоохоронних органах і спортивного резерву в Організації
2.2.2. Забезпечення якісної підготовки спортсменів Організації, які
входять до складу її збірних команд з олімпійських, неолімпійських та
прикладних видів спорту, до головних всеукраїнських та міжнародних
змагань.
2.2.3. Здійснювання заходів щодо популяризації динамівського руху в
Україні та за її межами.
2.2.4. Забезпечення підвищення рівня морально–психологічних якостей
членів Організації.
2.2.5. Допомога відповідним структурним підрозділам правоохоронних
органів, ДЮСШ, федераціям з видів спорту в організації та проведенні
змагань, навчально-тренувальних зборів, семінарів та інших заходів з
олімпійських, неолімпійських та прикладних видів спорту.
2.2.6. Забезпечення проведення спортивно-масових заходів Організації з
олімпійських, неолімпійських та прикладних видів спорту.
3. Організація діяльності спортивної секції
3.1. Управління спортивними секціями Організації здійснює начальник
фізкультурно-спортивного відділу апарату управління Організації, на якого
покладається відповідальність за:
- стан фізкультурно-спортивної роботи у спортивних секціях;
- забезпечення контролю за проведенням спортивно-масових заходів
серед спортсменів та членів КФК;
- взаємодію з Управлінням сім’ї, молоді та спорту Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА),
відділом олімпійських та неолімпійських видів спорту апарату управління ФСТ
«Динамо» України, федераціями з видів спорту, колективами фізичної
культури, ДЮСШ, відповідними структурними підрозділами правоохоронних
органів та іншими громадськими організаціями;
- надання допомоги
в роботі, що спрямована на забезпечення
професійної підготовки правоохоронців Організації та членів КФК;
- реалізацію Календарного плану фізкультурно-спортивних заходів
Організації;

- проведення моніторингу стану олімпійських, неолімпійських та
прикладних видів спорту;
- сприяння залученню провідних спортсменів Організації, а також
особового складу правоохоронних органів до спортивних змагань та інших
спортивно-масових заходів, що проводяться в Організації.
- ведення журналу обліку, в якому відображається наповненість груп та
графік роботи тренерів.
3.2 Тренер спортивної секції:
- проводить роботу серед членів Організації по забезпеченню розвитку
спорту вищих досягнень, дитячо-юнацького спорту, а також прикладних видів
спорту та спеціальної фізичної підготовки працівників і військовослужбовців
правоохоронних органів, студентів, слухачів та курсантів вищих навчальних
закладів, які готують фахівців для правоохоронних органів відповідно до
Статуту Організації.
- забезпечує якісну підготовку спортсменів Організації, які входять до
складу її збірних команд з олімпійських, неолімпійських та прикладних видів
спорту, до головних всеукраїнських та міжнародних змагань, а також пропагує
серед учасників змагань та населення динамівський рух і його символіку
- веде журнал обліку, в якому відображає наповненість груп та графік
своєї роботи.
- здійснює заходи щодо популяризації динамівського руху в Україні та за
її межами.
3.3. Спортсмен-інструктор спортивної секції:
- систематично працює над підвищенням своєї спортивної майстерності;
- бере участь у змаганнях і спортивних заходах відповідно до плану
роботи Організації;
- здійснює заходи щодо популяризації динамівського руху в Україні;
- сумлінно виконує вказівки і поради тренера спортивної секції під час
навчально-тренувальної роботи і змагань, загальний та індивідуальний режим
тренувань;
несе особисту відповідальність за вживання заборонених
фармакологічних препаратів.
4. Заключні положення
4.1. Робота спортивних секцій сприятиме забезпеченню розвитку спорту
вищих досягнень та дитячо-юнацького спорту, створенню сприятливих умов
для підготовки спортсменів, вдосконаленню системи спеціальної та фізичної
підготовки військовослужбовців правоохоронних органів та військових
формувань з урахуванням їх специфіки та професійної діяльності.
4.2. Оплата праці тренерів та спортсменів спортивних секцій
здійснюється у відповідності наказу Мінмолодьспорту України від 23.09.
2005 року №2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників
бюджетних установ, закладів та організації галузі фізичної культури і спорту»..

