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П Л А Н 

 

проведення спортивно-масових заходів  

Білоцерківської районної дитячо-юнацької спортивної школи   

на 2017 рік  

№ 

з/п Назва заходу 
Термін 

проведення 
Сума 

1 
Першість Білоцерківського району з волейболу 

серед учнів ЗНЗ І-ІІ ст. 
Лютий 800-00 грн. 

2 
Першість Білоцерківського району з волейболу 

серед учнів ЗНЗ І-ІІІ ст. 
Лютий 1600-00 грн. 

3 
Чемпіонат Київської області з дзюдо серед юнаків 

та дівчат 2000-2003, 2004р.н. і молодші (м. Боярка). 
Березень 500-00 грн. 

4 

Відкрита першість Білоцерківської районної 

дитячо-юнацької спортивної школи з футзалу 

серед команд дівчат 2003-2004 р.н. 

Квітень 1300-00 грн. 

5 

Районний етап Всеукраїнських змагань з футболу 

на призи клубу «Шкіряний м’яч» серед юнаків 

2004 р.н. 

Квітень 800-00 грн. 

6 

Районний етап Всеукраїнських змагань  з футболу 

на призи клубу «Шкіряний м’яч» серед юнаків 

2005 р.н. 

Квітень 800-00 грн. 

7 

Відкрита першість Білоцерківської районної 

дитячо-юнацької спортивної школи з легкої 

атлетики. 

Квітень 1800-00 грн. 

8 Відбірковий турнір з боксу з боксу (м. Бровари). Квітень 500-00 грн. 

9 

Першість Білоцерківської районної дитячо-

юнацької спортивної школи з волейболу серед 

дівчат. 

Квітень 1300-00 грн. 

10 

Першість Білоцерківського району з легкої 

атлетики серед загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Травень 2200-00 грн. 

11 

Відкритий Всеукраїнський турнір з боксу серед 

юнаків 2001, 2002, 2003, 2004-2005 р.н. на призи 

ЗМС Віталія Качановського (м.Фастів). 

Травень 500-00 грн. 
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12 

Першість Білоцерківського району з футболу серед 

збірних команд дівчат загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Травень 800-00 грн. 

13 

Відкритий турнір Білоцерківської районної дитячо-

юнацької спортивної школи  з волейболу пляжного 

серед дівчат. 

Травень 150-00 грн. 

14 
Першість Білоцерківського району з футболу серед 

збірних команд юнаків ЗНЗ І-ІІ ст. 
Жовтень 800-00 грн. 

15 
Першість Білоцерківського району з футболу  

серед збірних команд юнаків ЗНЗ І-ІІІ ст. 
Жовтень 800-00 грн. 

16 
Першість Білоцерківського району з шашок, шахів, 

настільного тенісу серед учнів ЗНЗ. 
Листопад 1500-00 грн. 

17 
Районний етап фестивалю шкільного міні-футболу 

«Футбольні надії Київщини» (1-2 класи). 
Листопад 800-00 грн. 

18 
Районний етап фестивалю шкільного міні-футболу 

«Футбольні надії Київщини» (3-4 класи). 
Листопад 800-00 грн. 

19 

Відкрита першість Білоцерківської районної 

дитячо-юнацької спортивної школи з футнету  

(3+3, 2+2, 1+1). 

Листопад 600-00 грн. 

20 

Першість Білоцерківської районної дитячо-

юнацької спортивної школи з волейболу серед 

дівчат. 

Листопад 1300-00 грн. 

21 

Відкрита першість Білоцерківської районної 

дитячо-юнацької спортивної школи з футзалу 

серед команд юнаків. 

Грудень 1300-00 грн. 

22 

Відкрита першість Білоцерківської районної 

дитячо-юнацької спортивної школи з настільного 

тенісу серед юнаків та дівчат. 

Грудень 500-00 грн. 

23 

Першість Білоцерківського району з баскетболу 

серед збірних команд юнаків та дівчат ЗНЗ   І-ІІІ 

ступенів. 

Грудень 1600-00 грн. 

24 

Всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків та 

дівчат 2007-2008р.н. присвячений тренеру-

викладачу  О.О. Цьопичу  (м.Фастів). 

Грудень 500-00 грн. 

25 

Відкритий турнір  Білоцерківської районної 

дитячо-юнацької спортивної школи  з волейболу 

пляжного серед дівчат. 

Грудень 150-00 грн. 

26 

Відкрита першість Білоцерківської районної 

дитячо-юнацької спортивної школи   з футзалу 

серед команд дівчат. 
Грудень 1300-00 грн. 


