Додаток до наказу
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ МНУ імені В. О. Сухомлинського
від 01.10.2018 № 347
Положення
про проведення командних змагань з бадмінтону серед студентів
факультетів та кафедр МНУ імені В. О. Сухомлинського
1. Мета та завдання змагань
1.1. Змагання з бадмінтону проводяться з метою:
 популяризації бадмінтону;
 масового залучення студентів до систематичних занять із фізичної
культури та спорту;
 збереження та зміцнення здоров’я, підвищення рухової активності,
підготовки студентської молоді до життя та трудової діяльності; виявлення
кращих спортсменів та команд, формування команди університету для участі в
ХVІІ обласних Спортивних іграх серед студентів вищих навчальних закладів
міста Миколаєва.
2. Час та місце проведення змагань
2.1. Змагання відбудуться з 09.10.18 по 10.10.18 за адресою: вул.
Морехідна 2а, спорткомплекс факультету фізичного виховання та спорту.
Початок змагань о 15:00.
2.2. 09.10.18 змагання серед жінок, 10.10.18 змагання серед чоловіків.
3. Організація та керівництво проведенням змагань
3.1. Керівництво організацією змагань здійснює спортивний клуб
університету (голова клубу – Архипов В. В., конт. тел.: 093 36 41 242) та
факультет фізичної культури та спорту МНУ імені В. О. Сухомлинського (декан
– Жигадло Г. Б.).
3.2. Відповідальність за підготовку місць і безпосереднє проведення
змагань покладається на таких викладачів: Семерджан М. Г. – головний суддя
змагань, Архипов В. В. – головний секретар змагань.
3.3. Засідання суддівської колегії та представників команд проводиться за
годину до початку змагань.
4. Учасники змагань
4.1. До участі в змаганнях допускаються студенти денної форми навчання,
внесені до заявки і допущені лікарем. Склад команди: 2 чоловіка + 2 жінки.
5. Підбиття підсумків та визначення переможців
5.1. Ігри проводяться згідно з офіційними правилами бадмінтону.
5.2. Команди змагаються за круговою системою.
5.3. Першість визначається окремо серед чоловіків та серед жінок.
6. Строки та порядок подання заявок

6.1. Заявки подаються головному судді за годину до початку змагань за
встановленою формою (додаток 1) та завірені провідним фахівцем із медичного
обслуговування.
7. Нагородження переможців
7.1. За підсумками змагань грамотами нагороджуються команди, які посіли
перше, друге та третє місце.
Декан факультету фізичної культури та спорту

Г. Б. Жигадло

Голова спортклубу

В. В. Архипов

Додаток 1 до Положення
Заявка
на участь у командних змаганнях із бадмінтону на першість
МНУ імені В. О. Сухомлинського, команди
_______________ факультету (кафедри)
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ПІБ

Рік
народження

Група

Розряд

Дозвіл
лікаря

Підпис
лікаря

До змагань допущено _____________ осіб.
Провідний фахівець із медичного обслуговування: ___________ /А. О. Бєдіна/
Представник команди:
___________________________/_______________________/
(підпис)

ПІБ

Декан: ___________________________/_______________________/

