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“Затверджую”
Завідувач кафедри фізичного

про V щорічну профспілкову спартакіаду
н а у к о в о - п е д а г о г і ч н и х та інших працівників Національного університету
«Одеська юридична академія»
1. Загальні положення

1.1. Щорічна профспілкова спартакіада науково-педагогічних та інших
працівників Національного університету «Одеська юридична академія» (далі Спартакіада) проводиться з метою пропаганди здорового способу життя,
розвитку фізичної культури та спорту, організації змістовного відпочинку та
дозвілля членів Профспілки.
1.2. Завдання:
зміцнення здоров’я працівників освітніх установ та осіб, які
навчаються;
залучення освітян та осіб, які навчаються, до систематичних занять
фізичною культурою та спортом;
збереження і відновлення працездатності, підвищення трудової та
творчої активності членів Профспілки;
встановлення і зміцнення дружніх стосунків серед працівників галузі та
студентської молоді;
виявлення пайсильпіших команд та кращих спортсменів.
2. Організатори Спартакіади

Організатором Спартакіади є профком Первинної профспілкової
організації Національного університету «Одеська юридична академія».
3. Учасники Спартакіади

3.1. До участі у Спартакіаді допускаються працівники університету,
аспіранти.
3.2. Викладачі кафедри фізичного виховання беруть участь у у
Спартакіаді поза конкурсом.
3.3. Заявки на участь в змаганнях надаються до початку змагань, г.

3.4. До складу команд не допускаються члени збірних спортивних
команд університету, міста, області та України.
4 . Керівництво Спартакіадою

4.1. Загальне керівництво Спартакіадою здійснює Організаційним
комітет (далі Оргкомітет), персональний склад якого і норок у
затверджується профкомом.
Рішення Оргкомітету є обов’язковим для всіх учасників.
Кожний структурний підрозділ університету, який формує команду для
участі у командних видах змагань, делегує до складу Оргкомітету одного
представимка.
4.2. Профспілковий комітет здійснює:
- організацію та участь команд кафедр, інститутів, факультетів та
ЛГЧ у змаганнях;
- підготовку кубків, медалей, грамот для нагородження переможців та
призерів змагань;
- залучення медичного персоналу до обслуговування змагань.
4.3. Кафедра фізвиховання здійснює:
- підготовку та виділення місць для тренувань та проведення змагань;
- забезпечення спортивним інвентарем;
- організацію суддівства змагань, підведення підсумків.
4.4.
Керівництво
організацією
та
проведенням
Спартакіади
покладається на головну суддівську колегію (далі - ГСК), склад якої
пропонується
кафедрою
фізичного
виховання
університету
та
затверджується Оргкомітетом.
4.5. Рішення ГСК є обов’язковим для всіх учасників змагань.
4.6. Забезпечення заходів з безпеки проведення змагань покладається
па ГСК.
4.7. Формування команд для участі у змаганнях з видів спорту
покладається на керівників підрозділів університету.
5. Місце проведення

5.1. Змагання проводяться у місті Одесі на базі спортивних комплексів
університету.
6. Види змагань.
6.1. Настільний теніс
Особисті змагання.
Проводяться за коловою системою. Ігри в 2-х підгрупах проводяться по
колу, складаються з трьох партії до 11 очок. Команди, що зайняли 1 місця в
групах, грають за 1 місце, команди, що зайняли 2 місця в групах, грають за З
місце.

В іншій частині Оргкомітет та ГСК керуються діючими правилами гри
в настільним теніс, затвердженими Федерацією настільного тенісу.
6.2. Фут-зал (міні-футбол)
Змагання командні, змішані - проводяться у два етапи: І - за коловою
системою; ПО - за 1-4 місця шляхом зустрічей переможця групи А з
командою, що зайняла 2 місце з групи Б та навпаки. Розподіл між групами
здійснюється шляхом жеребкування.
Склад команди до 10 гравців (4 гравці, 1 воротар, 5 замінних). На
майданчику 4 польові та 1 голкіпер (3 гравці віком до 35 років, 2 гравці віком
старше 35 років). В команді не більше одного аспіранта.
Гра складається з двох таймів по 10 хвилин, перерва - 5 хвилини.
За перемогу надається - 3 очка, за нічию - 1 очко, за поразку - 0 очок.
Команді, яка не з ’явилась па гру, зараховується поразка з рахунком 5 :
0. При повторній неявці - команда знімається із змагань і результати
попередніх ігор анулюються.
При однаковій кількості очок у двох команд, перемога надається за
результатом особистої зустрічі по різниці забитих та пропущених м ’ячів, яка
має більшу кількість забитих м ’ячів, жереб. _!
В іншій частині Оргкомітет та ГСК керуються діючими правилами гри
у фут-зал (міні-футбол), затвердженими ФІФА у 2014 році.
6.3. Волейбол
Змагання командні за груповою системою, склад команди до 10
гравців, на майданчику - 6 гравців (4 гравці віком до 35 років, 2 гравці віком
старше 35 років), незалежно від статі. В команді не більше одного аспіранта.
Розподіл груп
проводиться шляхом жеребкування.
Ігри в групах
проводяться по колу, складаються з однієї партії до 25 очок. Команди, що
зайняли І місця в групах, грають за 1 місце, команди, що зайняли 2 місця в
групах, грають за 3 місце. Фінал з 3 партій до 15 очок.
З інших питань Оргкомітет та ГСК керуються діючими правилами гри
в баскетбол, затвердженими Центральним Бюро ФІБА у 2014 році.
6.5 Ш ахи
Особисті змагання, проводяться за змішаною олімпійською системою.
Змагання проводяться за діючими правилами гри в шахи,
затвердженими Федерацією шахів України.
6.4. Дартс
Особисті змагання.
Змагання проводяться за діючими правилами змагання з дартсу.
Кожен учасник виконує 3 залікові кидки. Переможець визначається
більшою кількісно набраних очок. У разі набрання однакової кількості очок
двома та більше командами, переможець визначається жеребкуванням.
6.5. Кульова стрільба
Особисті змагання.
Змагання проводяться па базі центру спецпідготовки НУ «ОТОА».
Програма змагань: вправа МП - 1.

Порядок виконання - 3 пробних, 10 залікових, час стрільби - 15
хвили н.
У залік команді йдуть 5 кращих результатів. При однаковому
результаті, першість віддається учаснику, який має кращу якість пробоїн.

7. Порядок проведення змагань
7.1. Порядок проведення кожного виду змагань Спартакіади розробляє
Оргкомітет та затверджує голова Профспілки.
7.2. Вимоги до учасників та визначення переможців регламентуються
даним Положенням, діючими правилами проведення змагань з видів спорту,
які включено до програми Спартакіади, та відповідним Порядком проведення
окремого виду змагань, які розробляються Оргкомітетом спільно з ГСК,
затверджуються головним суддею змагань за погодженням з Організатором.
7.3. Сне гему проведення змагань з кожного виду визначає ГСК.
7/1. Перелік видів змагань та терміни їх проведення щороку
затверджуються Оргкомітетом.
7.5. Безпосереднє керівництво організацією та проведенням змагань
покладається на суддівську колегію з виду змагань, склад якої
затверджується ГСК.
7.6. Рішення ГСК та суддівських колегій з видів змагань є обов’язковим
для всіх учасників змагань.
7.7. Програмою змагань передбачається проведення урочистого
в ід к р и т і, проведення змагань, нагородження переможців і призерів та
урочисте закриття.
7.8. Забезпечення спортивним базами для проведення змагань
покладається на Оргкомітет.
7.9. Забезпечення
учасників змагань необхідним
інвентарем,
спорядженням, спортивною формою та документацією покладається на
підрозділи, які направляють команди на змагання.
8. Визначення та нагородження переможців

8.1. Команди, які посіли 1-е, 2-е, 3-є місця з окремих видів спорту,
нагороджуються дипломами відповідних ступенів, кубками, а їх учасники медаля ми.
8.2. Учасники, які посіли 1-е, 2-е, 3-є місця в особистому заліку з
окремих видів спорту, нагороджуються дипломами відповідних ступенів та
медалями.
8.3. Загальнокомандне місце за підсумками участі у Спартакіаді
визначається за найменшою сумою місць, які набрала команда у всіх видах
Спартакіади.
При рівності суми місць перевага надається команді, яка має більше
1-X, 2-х, 3-х місць.

8.4.
Команди, які посіли 1-е, 2-е, 3-є місця в загальнокомандному заліку
Спартакіади, нагороджуються дипломами відповідних ступенів, кубками, а
їх учасники —медалями.
9. Умови участі та порядок подання заявок

9 .1. Учасники змагань реєструються до участі у індивідуальних
змаганнях шляхом заповнення електронної заяви. Прийняття заявки
закінчується за 3 години до початку змагань.
9.2. Заявки на участь команд підрозділів подаються у паперовій формі
за підписом керівника підрозділу (до ЦООПІАР) та шляхом заповнення
електронної заяви. Реєстрація закінчується за 3 години до початку змагань.
9.3. ЦООПІАР здійснює перевірку інформації про належність учасника
з м а і а ііь до п ра іуіви н к ів ч и асп (рантів У н іверситету.

10. Підготовка спортивних споруд
10.1. В ід 11 о в ід и о до наказу Дер ж а в и о го ко м ітету У кр аїн и з п и та н ь
фізичної культури і спорту від 26 квітня 2004 p. jY° 1274 «Про додаткові
заходи щодо попередження травматизму та запобігання нещасним випадкам
у спортивній діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від
18.12.1998 р. № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших
спеціально відведених місць для проведення масових спортивних культурновидовищних заходів» підготовка спортивних споруд покладається на їх
власників.
10.2. Відповідальність за виконанням вимог заходів безпеки під час
проведення змагань покладається на головного суддю змагань.

11. Фінансування
11.1.
Фінансування заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням
Спартакіади, здійснюється за рахунок ППО НУ «ОЮА», внесків юридичних і
фізичних осіб та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

1Іоложення розглянуто та затверджено па засіданні кафедри фізичного
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ім ’я, по батькові
Іванова
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(навч ан н я)
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права
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Підпис
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ш иї стан
здо р о в’я

050-5330101
____ * .........................

Керівник команди:
(.11112 (повністю), посада, місце р оботи, підпис, контактний телефон).
До змагань допущ ено

осіб

К ерівник_____________________ підпис
М .ГІ.

Дата “ ___ ” кві тня 2015 р.
1Ірі імітки:
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