
ЗВІТ щодо діяльності інструктора зі спорту Музиківської сільської ради за 

перше півріччя  2019 року 

 

З початку 2019-го року футбольний клуб «ЗЕНІТ» (Музиківка) розпочав 

підготовку до нового сезону, нам було виділено шкільний спортивний зал де я 

як тренер працював з командою над  фізичними, та технічними якостями, а 

також навчав гравців тактичних дій під час гри. Перед початком чемпіонату 

було зіграно один контрольний спаринги з командою «Іскра» з міста Білозерка.  

24 березня стартували відбіркові матчі до фінальної частини кубку відкриття 

сезону, а 7 квітня фінальна частина в м. Білозерка. Наша команда зайняла 2 

місце в розіграшу малого кубу.  14  квітня почали приймати  участь в 

чемпіонаті  Білозерського району під егідою федерації Білозерської футбольної 

ліги в якій грає 13 команд.  

Формат змагань в 2 кола по 12 ігор в кожному колі. До кінця 1 кола нам 

залишилося зіграти ще два тури які відбудуться 14.07 в с. Музиківка проти 

«Комети» з с. Благодатне, та 21.07 в с. Дар’ївка. Всі ігри проходять по неділях 

по 4 гри в місяць. На даний час Зеніт зіграв 10 турів чемпіонату і знаходиться 

на 6 місці з 13 команд нашого району. Враховуючи товариську гру, кубкові 

зустрічі, та ігри чемпіонату «фк Зеніт» (Музиківка) за ці пів року зіграв  15 ігор  

Завдяки допомозі сільської ради, сільського голови команда була забезпечена  

якісним  футбольним інвентарем, та формою. А форма яка була в минулому 

році передали в Музиківську ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Гроші, що виділялись на команду в вигляді моєї зарплатні були витрачені на 

плату за гру 3 легіонерам з м. Херсону по 250 грн. кожному та 300 грн. 

нападнику з с. Чорнобаївка, суддям за обслуговування матчів 200 грн. за 

матч.  

Сума витрат за одну гру в чемпіонаті становить 1250 грн. 

За місяць витрати становлять 5000 грн. 

 Також активно допомагає  Осіков Костянтин Вікторович, який постійно 

профінансовує ту різницю коштів  яка отримується в кінці місяця.  

Перевезення команди на офіційні виїзні матчі чемпіонату здійснюються за 

домовленості сільського голови з перевізником.  

Михайлов Микола Леонідович  

 



 


