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DISPOZITIE nr.3

din.'/7

A

aprilie 2019

,rCu privire

la

alocarea mijloacelor financiare

pentru organizatea qi desfl;urarea
Turneului raional la fotbal in memoria
lui V. Purice, edi{ia VIII-a"

in scopul propagdrii modului sdndtos de viafd, popularizdrii fotbalului in raion qi
comemordrii eroului Vasile Purice, cdzrrt in conflictul armat pentru integritatea qi
independenla Republicii Moldova din arrul 1992, in temeiul art.54(l)
XVI din 20 decembrie 2006 privind Administralia Publicd Local6, emit:

al Legii

nr.436-

DISPOZIIIA:
Se aprobl Regulamentul de organizarc Ei desfEqurare a Turneului raional de
fbtbal in memoria lui Vasile Purice, erou cdzut in conflictul armat pentru
integritatea qi independenla Republicii Moldova (anexal).
2. Se aprobS. otganrzarea qi desfEqurarea turneului raional la fotbal in memoria lui
Vasile Purice la data de 02 mai20l9 in s. Inegti, r. Telenegti.
3. Se alocd mijloace financiare in mirime de 3000 (trei mii) lei pentru organiz,area
qi desldqurarea turneului nominalizat.
4. Se aprobd devizul de cheltuieli conform anexei (1 ./ile).
5. Respectivele mijloace vor fi alocate din bugetul raional aprobat prin Decizia
Consiliului Raional din 13 decembrie 2018, Lectura a II-a ,,Cu privire la alocarea
unor mijloace financiare pentru activitaflle sportive pentru anul 2019",organizate
de Seclia Cultur6, Tineret qi Sport.
6. Executarea prezentei dispozilii se pune in seama d-lui Casian Pavel, Eef Seclie
CulturS, Ti
i Sport Ei d-nei Mardari Irina, contabil-gef in cadrul aparatului

1.

7. c

date

Ex. Ca{er O.

asum.
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Preqedi
'Te|.23961

mi-l

&,q#

M
REGULAMENTUL
de organtzare qi desfb$urare a Turneului Regional de fotbal

in memoria ,,Vasile Purici,,- erou cdzutin conflictul armat
pentru integritatea qi independenla Republicii Moldova
Edifia VIII

Ineqti
2019

1,.Scop qi obiective

r Popularizarea fotbalului in raion gi in republicd;
o Propagareamodului de viali sdn6tos;
o Antrenarea copiilor in practicarea sistematicd aexerciliilor frzice
qi a fotbalului pentru fortificarea sdn6t6!ii;

o Pregdtirearezervelor pentru lotul raional;
r Stimularea activit[filor extraEcolare din instituliile de inv6fdm6nt.
2.Participanfi
La tumir participi echipa de elevi a unei institulii de ?nvd!6m6nt
din raion gi republicd cu vdrsta cuprinsd intre anii zooT-2oog.

3.Organi zarea qi desfiqurarea turneului
Turneul de fotbal in memoria ,,vasile purici,,-erou c6zut in conflictul
de pe Nistru este organizat de:
- Primarul satului Ineqti
- Consiliului Raional Telenegti

- IPGimnaziullneqti
-ARFTelenegti

organizarea, coordonarea gi monitotizareaTurneului va fi realizatd
de direcfia I P G Ineqti in colaborare cu primdria s.Ineqti
,
Consiliul Raional Teleneqti, ARF Telenegti.

4.Condi{iile de desflqurare a Turneului
Meciurile din cadrul Turneului de fotbal se vor desfdgura pe terenuri de fotbal cu
dimensiunile
60x40.

Componenfa echipelor

sportivi titulari

rezew[,-

6

durata meciului

:

-9

- 2 reprize cdte 15 min., pauza de l0 min.

La turneul de fotbal inchinat lui ,,Vasile Purici,,- erou cdzut in conflictul
de pe Nistru participd echipele:

*IPGimnaziullneqti
*Olimpic NlChigin6u
*Olimpic N2Chiqindu
* Casa de crealie s.Chigcdreni

Singerei

S.Data qi locul

desfiqurlrii Turneului

Data desf6;ur6rii : 02.05. Z0l9
Locul desfXEurSrii - terenul de fotbal din s.Ineqti
Sosirea echipelor :02.05.2019 p6n6 la orele 09.00
Validarea echipelor va avea loc la orele 09.30
Festivitatea de deschidere a Turneului va avea loc pe data de 02.05.2019 ora
10.30
ceremonia de,inchidere va ayealoc pe data02.05.2olg

6. Condifiile financiare

o Cheltuielile ce fin de organizarea qi desfEqurareacompetiliilor
de cdtre Primdria s.Ineqti ,

o

sunt suportate

Consiliul Raional Teleneqti, A R F Telenegii.

Cheltuielile ce lin de delegarea echipelor sunt suportate de cdtre institutiile

care delegheazd echipel e.

7.

Arbitrajul Turneului

o Pdcdldu Vladimir - arbitru principal

. Gandrabur Victor - secretarul Turneului
o Competiliile se desf5goard in conformitate cu regulile in vigoare aprobate de F I F A
8.Contestiri

in carde neinfelegere , reprezentantul

o
o
o
o
o

echipei care nu este de acord
cu rezultatul jocului declard Comisiei de contestare in urmdtoarele cazuri:
S-au depistat jucdtori neligitimali ;
S-au depistat jucdtori ce nu corespund vdrstei
;
S-au depistat jucdtori suspendali ;
Timpul regulamentar de joc nu a expirat .

Comisia de contestare va fi instituiti din
Arbitru principal
Secretarul Turneului
Arbitrul jocului
Reprezentan{iiechipelor

:

o
o
o
. Pregedintele ARF Teleneqti

9. Condifii de inscriere qi validare

Reprezentanlii echipelor participante vor prezerrtaarbitrului principal qi secretarului
Turneului pdnd la 9.30 min. :
Foaia nominald aprobatd de directorul instituliei qi a medicului;
o Echipele participante la Turneu trebuie sd posede doud seturi de schipamente

.

10 . Premierea
a
a

invingitorilor

Echipa clasatd pe locul I este decoratd cu cupa Turneului , diplome de gradul I ;
Echipele clasate pe locurile II qi III sunt decorate cu cupe , diplome de gradul respectiv
;

Cei mai buni jucdtori ai Turneului vor

fi decoralicu cadouri de pre! .

ll.Confirmare

a
o

Confirmarea de participare la Turneu pdnd 1a30,04,2019 in scris
Primdria, satul Inegti, r-nul Teleneqti , tel. 025850600
Vladimir PScdldu -arbitru principal , mob.060926060

Comitetul Organizatoric

:

Deviz

de cheltuieli pentru organizarea gi desflgurarea

Turneului Regional de fotbalin memoria ,,vasire purice ,,
editia a,20t9

Nr,
D.o.

Titlul de cheltuieli

Unitatea

cle

Cantitatea

Pret unitate

Suma

1

450

450

1

300

300

I

250

250

1

200

200

IIASLIIA

Pcntru organizare

9i

desl?ig u ra re
1

Cupa

2.

Cr-rpir

J.

a

Cupd

4.

c']?:1

I

Ilrrc,
Buc

6

8

48

J,

ll rpiontc
Medalii

t,

45

35

Statr"riete

[]

4

100

350
400

a

'f otal

Iluc

r-r

$ef Secf ie CulturS,Tineret gi

I

2998 lei

Pavel Casian

