ІН Ф О РМ АЦ ІЯ
про результати діяльності ГО «К иївська м іська ф едерація гандболу»
Звіт за 2017 рік
Громадська організація «Київська міська федерація гандболу» діє 8 років.
О сновна мета організації - сприяння розвитку серед жителів м. Києва гандболу
як виду спорту, а також задоволення та захисту законних соціальних, економічних,
спортивних та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння підвищ енню ролі
фізичної культури і спорту у всебічному розвитку особистості, зміцненню здоров'я,
формуванню здорового способу життя.
ГО «Київська міська федерація гандболу» протягом останнього часу успішно
здійснює таку діяльність:
-

Сприяє розвитку гандболу в місті Києві, удосконалю є систему підготовки
висококваліфікованих спортсменів, тренерів та суддів -

членів федерації,

сприяє успіш ному виступу збірних міста на всеукраїнських та міжнародних
змаганнях;
-

Бере

участь

гандбольних

у

забезпечені

чемпіонатів

і

організації
першостей,

змагань

і турнірів

кубкових

і проведенні

змагань

серед

членів

федерацій;
-

Сприяє активній діяльності своїх членів у між народних та інших громадський
організаціях і о б ’єднаннях спортивного напрямку;

-

Сприяє правовому і соціальному захисту спортсменів, тренерів та інших
спеціалістів;
Сприяє зміцненню та вдосконаленню матеріально-технічної бази федерації;

-

Бере участь в організації контролю і нагляду у сфері гандболу ;

-

Сприяє забезпеченню дотримання всіма членам ф едерації установчих та
регламентую чих документів федерації правил гри при проведенні футбольних
матчів у будь-якій формі, для цього - контролює проведення останніх за участю
членів федерації;
Сприяє запобіганню проявам негативної практики суддівства у гандболі, його

-

о б ’єктивності, неупередженості і високому професійному рівню;
-

П риймає

участь

міжнародних

в

організації та

турнірів,

проведенні

рекомендує

клубні

на

території

команди,

що

міста

Києва

представляю

ть

колективних членів федерації до участі в між народних змаганнях;
-

Сприяє участі у створенні спортивних теле-радіо програм, здійсню є комплекс
інформаційних

заходів

під

час

проведення

спортивних

турнірів,сприяє

проведенню спортивних та туристичних заходів у місті Києві;
-

Сприяє вдосконаленню системи соціального захисту спортсменів, тренерів,
ветеранів гандболу.
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