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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СПАРТАКІАДИ 

Спортивні змагання проводяться для: 
- поліпшення масової фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи в 

університеті; 
- залучення науково-педагогічного складу та співробітників 

університету до регулярних занять фізичною культурою та спортом. 
- пропаганди здорового способу життя. 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
До змагань допускаються учасники, які є членом трудового колективу 

відповідного факультету (викладачі, аспіранти, лаборанти та інший допоміжний 
персонал). 

Окремо може бути представлена команда соціально-економічного блоку та 
адміністрації університету (гараж, бухгалтерія, охорона, інженерно -технічний та 
допоміжний персонал). 

3. ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ 

№ 
п\п Вид спорту Кількість 

учасників Строки проведення Відповідальний 

1 Футзал 10 23-25.11.2020 Канділов І.Ю. 

2 Настільний теніс 1 + 1 10.11.2020 Єловець О.І. 

3 Шахи 3 18.11.2020 Пантус О.О. 

4 Баскетбол 10 16-18.11.2020 Єловець О.І. 
Курилло Т.В. 

5 Волейбол 10 3-5.11.2020 Денисовець А.П. 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯМ СПАРТАКІАДИ 
Загальне керівництво підготовкою та проведенням Спартакіади 

Поліського університету здійснюється спортивним клубом та кафедрою 
фізичного виховання. 

Проведення фінальних змагань покладається на головну суддівську 
колегію. 

Головний суддя - старший викладач кафедри фізичного виховання Скорий 
О.С. 

Головний секретар - старший викладач кафедри фізвиховання Пантус О.О. 
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Для допомоги проведення змагань та організації збірних команд на 

факультетах, на кафедрі фізвиховання затверджені викладачі, які відповідають 
за спортивно-масову роботу на факультетах: 
- Агрономічний факультет - старший викладач Курилло Т.В. 
- Факультет обліку та фінансів - старший викладач Пантус О.О. 
- Технологічний факультет - старший викладач Єловець О.І. 
- Факультет інженерії та енергетики - старший викладач Денисовець А.П. 
- Факультет ветеринарної медицини - старший викладач Ободзінська О.В. 
- Факультет екології і права - старший викладач Канділов І.Ю. 
- Факультет економіки та менеджменту - старший викладач 

Денисовець А.П. 
- Факультет лісового господарства - старший викладач Пилипчук П.Б. 

5. ПОРЯДОК ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗМАГАНЬ 
Місце команди з окремих видів спорту визначається згідно з правилами 

змагань у даному виді спорту. 
Загальнокомандне місце визначається за найбільшою сумою очок 

набраних у виді програми відповідно до таблиці. 
І місце - 30 оч. 
ІІ місце - 27 оч. 
ІІІ місце - 25 оч. 
ІУ місце - 23 оч. 
V місце - 21 оч. 
УІ місце - 19 оч. 
УІІ місце - 17 оч. 
VIII місце - 15 оч 

При рівності очок у двох і більше команд перевага надається тим що мають 
більше І, ІІ, і т.д. місць. 

До загальнокомандного заліку зараховується 4 кращих результати. 
Змагання проводяться за подачею заявки не менше двох команд. 
При представленні на змаганнях лише однієї команди їй нараховуються 

заохочувальні очки. Як середнє арифметичне від кількості очок за вісім місць -
23 очки. 

6. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ. 
До змагань допускаються збірні команди викладачів та співробітників 

факультетів, збірна команда адміністрації університету, які пройшли відповідну 
підготовку та мають допуск лікаря. У разі відсутності допуска лікаря учасник 
змагань повинен написати розписку про особисту відповідальність за свій стан 
здоров'я. 

До змагань не допускаються викладачі кафедри фізичного виховання. 
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7. НАГОРОДЖЕННЯ. 

Команди, які зайняли І місце нагороджуються перехідними кубками та 
дипломом І ступеня, 2-3 місця - дипломами відповідних ступенів. 

Учасники змагань, які зайняли призові місця нагороджуються грамотами та 
цінними подарунками. 

Програма змагань 

Волейбол 
Склад команди 10 чоловік. 
Змагання проводяться згідно з правилами змагань, затвердженими FІVA. 
Змагання проводяться в два етапи: 
I етап - ігри в підгрупах. 
II етап - стикові ігри. 
За однаковою кількістю очок у двох і більш команд перевага надається 

команді що має: 
- краще співвідношення виграних і програних партій в усіх зустрічах; 
- краще співвідношення виграних і програних м'ячів в усіх зустрічах; 
- за результатами гри між спірними командами. 

Ігри проводяться з 3 партій, фінал з 5 партій. 

Футзал 
Склад команди 10 чол. 
Змагання проводяться згідно з діючими правилами гри у футзал. 
Систему змагань (мінус два, до двох поразок) визначає суддівська колегія 

після подачі заявок. 
Місця команд визначаються за більшою кількістю набраних очок. За перемогу 

нараховується - 3 очка, нічию - 1 очко, поразку - 0 очок. 
Загальне: 
При однаковій кількості очок у двох і більше команд перевага надається 

команді, яка має послідовно: 
- більшу кількість очок в іграх між ними, 
- більшу кількість перемог, 
- кращу різницю забитих і пропущених м'ячів в іграх між ними, а потім у всіх 

іграх, 
- більшу кількість забитих м'ячів, 
- меншу кількість порушень (вилучення - 3 очка, попередження - 1 очко). 

Настільний теніс 
Склад команди 2 чол. (1 чол. + 1 жін.) Матч складається: чоловіки і жінки 

грають до 2 перемог і при рахунку 1:1 грається змішана пара до 2 перемог. 
Командні місця визначаються за сумою місць в особистому заліку. 
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Шахи 

Склад команди 3 чол. незалежно від статі. Змагання проводяться за 
коловою системою. Командні місця визначаються за сумою місць в особистому 
заліку. 

Баскетбол 

Система проведення змагань визначається на засідання суддівської колегії. 
За однаковою кількістю очок у двох і більш команд перевага надається 

команді що має: 
- більшу кількість перемог в зустрічах між ними; 
- краще співвідношення очок в зустрічах між ними; 
- краще співвідношення очок в усіх зустрічах. 

Положення про проведення Спартакіади «Здоров 'я» 
Поліського національного університету 2020 року, 
серед викладачів та співробітників П - 21 - 08 
Редакція 01 від 18.09.2020 р. стор. 6 із 6 


