
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення змагань з бадмінтону 

на першість МНУ імені В.О. Сухомлинського серед студентів 2017 року 
 

1.Мета та завдання 
- Змагання проводяться з метою популяризації бадмінтону.  
- Визначення найсильніших команд і  спортсменів університету. 
- Визначення кандидатів на міські змагання серед студентів міста 
Миколаєва. 

 
2.Місце проведення змагань. 

Змагання відбудуться у спортивному залі факультету фізичної культури та 
спорту за адресою: м. Миколаїв, вул.. Морехідна, 2А. 
Початок змагань: 
 

3.Програма змагань 
Змагання проводяться у два етапи: перший етап – 26.09.2017р. змагаються 
юнаки, другий етап – 27.09.2017р. змагаються дівчата. 
Команди змагаються за круговою системою. 
 

4.Керівництво проведенням змагань 
Керівництво організацію змагань здійснює спортивний клуб МНУ ім. 
Сухомлинського. Відповідальність за підготовку місць і безпосереднє 
проведення змагань покладається  на організаторів заходу і суддівську колегію, 
Склад суддівську колегію: викладачі факультету фізичної культури та спорту.  
Головний суддя змагань - Семерджян М.Г. 
Секретар змагань - Москаленко А. студентка 343 гр. 
 
      5.Заявки 
Заявки  завірені  лікарем подаються в спортивний клуб та головну суддівську 
колегію за три дні до  проведення змагань. Без заявки учасники до змагань не  
допускаються. Попередні заявки на участь в змаганнях приймаються до 
26.09.2017 р.  

 
 

6.Характер та умови проведення змагань 
Змагання командні і проводяться згідно правил гри в бадмінтон.. Першість 
визначається окремо серед чоловіків і жінок. 
Система проведення змагань буде визначена в залежності від кількості 
учасників. 
 
 
 
 



7.Техніка безпеки та підготовка місць для проведення змагань 
Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. № 2025 «Про порядок підготовки 
спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення 
масових спортивних та культурно-видовищних заходів. 
Відповідальність за неухильне дотримання правил техніки безпеки, збереження 
життя і здоров’я під час проведення змагань покладається на керівників команд. 
 

8.Підведення результатів 
За перемогу учасник отримує 2 очки, за поразку 1 очко, за неявку на гру 0 очок. 
Команда, яка в підсумку набере більше очок стає переможцем. 
 
     9. Порядок подання протестів  
Протести подаються після гри головному судді змагань представником команди 
або учасником змагань протягом години після закінчення змагань. 
Рішення суддівської колегії за протестом доводиться до відома команд та 
учасників змагань. В разі задоволення протесту буде проведено додаткову 
зустріч.  
 

10.Нагородження переможців 
Команди, які вибороли 1-3 місця нагороджуються грамотами. 
Студенти-призери по кожній номінації нагороджуються грамотами. 
 
Головний суддя змагань     Семерджян М.Г.  
    
 
Секретар змагань       Москаленко А.  

 
 


