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1. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ.
1.1. Футзальний клуб ФК ,,Університет” створений з метою сприяння розвитку
фізичної культури і спорту в Сумському Державному університеті, ВНЗ і загальноосвітніх
школах регіону, відбору талановитої молоді для заняття спортом на студентській лаві
СумДУ і гідного представництва університету на різноманітних спортивних змаганнях
України, області, міста та інших спортивних змаганнях, відповідно до Законів України “Про
об'єднання громадян” та “Про фізичну культуру і спорт”
1.2. Футзальний клуб ФК ,,Університет” повинний сприяти зміцненню високого
авторитету Сумського Державного університету шляхом досягнення вагомих результатів у
Чемпіонатах України, області, міста та інших спортивних змаганнях з футзалу.
1.3. Футзальний клуб ФК ,,Університет” діє на підставі Закону України “Про вищу
освіту”, положення, актів Державного комітету з питань фізичної культури та спорту
України, Федерації футболу України, регламентуючих документів про проведення
Чемпіонату, першості та різноманітних Кубків України з футзалу, наказів ректора та цього
положення.
1.4. Футзальний клуб ФК ,,Університет” співпрацює з кафедрою фізичного
виховання, спортивним клубом та ректоратом СумДУ.
1.5. Сумський Державний університет надає футзальному клубу ФК ,,Університет”
можливості якісного проведення тренувального процесу, використання приміщень,
спортивних споруд, інвентарю, транспортного і телефонного зв’язку, при наявності
коштів в університеті фінансує витрати на утримання клубу.

2. ЧЛЕНСТВО У ФУТЗАЛЬНОМУ КЛУБІ.
2.1. Членами футзального клубу ФК ,,Університет” можуть бути студенти,
викладачі та працівники Сумського Державного університету, а також вихованці ДЮСШ.
2.2. Прийом у члени ФК ,,Університет” та виключення з його членів здійснюється
на підставі письмової заяви.
2.3. Член ФК ,,Університет” може бути виключений, якщо він не бере участі в
діяльності клубу, не виконує обов’язків члена клубу, своїми діями або бездіяльністю
завдає шкоди репутації клубу.
2.4. Кількісний і персональний склад клубу затверджуються наказом ректора на
період навчального року.
2.5. Склад клубу для участі у Чемпіонаті України, області, міста та інших
спортивних змагань з футзалу оформляється заявочними документами у відповідності до
діючих положень.
2.6. Згідно з положенням про статус футзального клубу ФК ,,Університет”, гравці
отримують харчування, як компенсацію за фізичні витрати пов’язані з футзалом.
2.7. Студенти Сумського Державного університету – гравці футзальної команди
ФК ,,Університет” зобов’язані в повному обсязі та своєчасно виконувати графік
навчального процесу.

3. КЕРІВНИЦТВО ФУТЗАЛЬНОГО КЛУБУ.
3.1. Ректор своїм наказом призначає на займану посаду і звільняє з займаної посади
головного тренера, начальника команди та лікаря.
3.2. Контроль та організацію діяльності футзального клубу здійснюють завідувач
кафедрою фізичного виховання, голова спортивного клубу університету, проректор з
виховної роботи.
3.3. Почесним Президентом, або почесним членом обирається особа, яка має визначні
заслуги у справі розвитку футзалу.
3.4. Керівництво клубу (головний тренер, начальник команди) несе відповідальність
за організацію і проведення тренувального процесу та ігор, створення
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безпечних умов заняття спортом гравців клубу, правильність використання фінансових
коштів, контролює виконання студентами вимог навчального процесу, правил
внутрішнього розпорядку і проживання в гуртожитку.
Обов’язки головного тренера:
- формує штат команди;
- особисто керує тренувальним процесом та під час гри;
- представляє видатних спортсменів до нагород або почесних звань та спортивних
категорій.

-

Обов’язки начальника команди:
керує організацію роботи футзального клубу;
представляє клуб за дорученням Почесного Президента;
представляє щорічний кошторис;
ініціює витрати в межах затвердженого кошторису;
контролює виконання рішень загальних зборів;

Обов’язки лікаря команди:
- надає медичну допомогу під час тренувань та ігор;
- проводить медицинський огляд спортсменів та керівників команди протягом усього
спортивного сезону;
- держе зв’язок з фізкультурним диспансером та лікарнею де лікуються члени команди.
3.5. Керівництво клубу проводить по залученню шкільної молоді до занять
фізичною культурою і спортом, вступу до Сумського Державного університету, організує
спортивні свята і заходи фізичного виховання за підтримкою сумського Державного
університету.
3.6. Керівнику клубу організують участь команди у календарних іграх Чемпіонату
України, Чемпіонату області, міста та других різноманітних змаганнях, згідно календарів,
координують усі сторони спортивної діяльності команди у відповідності до рішень кафедри
фізичного виховання, спортивного клубу СумДУ, Федерації футзалу міста Сум,
підтримують зв’язки з керівництвом Асоціації міні-футболу (футзалу) України.
3.7. В межах своїх повноважень тренер та начальник команди мають право
вимагати від гравців команди виконання в повному обсязі їх розпоряджень і вказівок.
3.8. Керівництво футзального клубу при виконанні своїх обов’язків взаємодіє з
завідувачем кафедри фізичного виховання, керівництвом Сумського Державного
університету та ректоратом.
3.9. Спортивний клуб та кафедра фізичного виховання СумДУ допомагають
проводити різноманітні спортивні заходи (мається на увазі Чемпіонати, Першості та
Кубки університету, змагання серед факультетів, кафедр, ВНЗ).
4. ФІНАНСУВАННЯ КОМАНДИ.
4.1. Фінансування футзального клубу ФК ,,Університет” здійснюється на підставі
кошторису затвердженого ректором і проводяться з позабюджетних коштів університету.
4.2. Участь у дольовому фінансуванні футзального клубу ФК ,,Університет”
приймають спонсори.
4.3. Витрати на утримання команди в період змагань, навчально-тренувальних
зборів проводиться у відповідності до діючих норм затверджених Державним комітетом
України з питань фізичної культури і спорту № 8/1338 від 05.03.2004 року та Державною
податковою адміністрацією України № 1951/5/17-3116 від 02.03.2004 року.
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4.4. Всі фінансові витрати, пов’язані з діяльністю футзальної команди ФК
,,Університет”, оформляються необхідними бухгалтерськими документами в
установленому порядку.
4.5. Видача коштів на харчування гравців і керівного складу команди проводиться
у порядку, який визначається окремим наказом ректора згідно кошторису.
5. СПОРТИВНО_ТРЕНУВАЛЬНА БАЗА.
5.1. Університет створює всі необхідні умови для проведення навчальнотренувальної роботи футзальної команди ФК ,,Університет” та ігор – надає спортивний
зал, басейн, тренажерний зал, інші приміщення та споруди.
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