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ПОЛОЖЕННЯ  

про проведення кубкових змагань  

серед викладачів і співробітників університету у І кварталі 2017 р.,  

присвячених відзначенню Дня захисника України 

 

 

 

1. Мета та завдання змагань 

Проведення кубкових змагань спрямовано на: 

 виконання цільової комплексної програми «Фізичне виховання – 

здоров’я нації»; 

 формування вмінь і навичок здорового способу життя; 

 Проведення занять із фізичної культури та спорту; 

 відзначення Дня захисника України; 

 визначення кращих спортсменів і збірних команд для участі в 

спартакіаді ВНЗ м. Миколаєва. 

2. Керівництво змагань 

2.1. Відповідальність за підготовку збірних команд інституту, факультетів 

та команди кафедри військової підготовки несуть заступники деканів із 

виховної роботи та голів профспілкових бюро інституту / факультетів. 

2.2. Керівництво проведення змагань здійснює суддівська колегія, до 

складу якої входять: 

– головний суддя – викладач кафедри фізичної культури та спорту 

Семерджян М. Г.; 

– головний секретар – голова спортивного клубу університету 

Коломійцев О. О. 

3. Учасники змагань та місце проведення 



3.1. У змаганнях можуть брати участь команди інституту / факультетів і 

кафедри військової підготовки, які за станом здоров’я допущені 

лікарем університету до участі. 

3.2. Адреса проведення змагань: літні площадки (навчальний корпус № 4, 

кафедра військової підготовки, гуртожиток № 1). 

3.3. Початок змагань – 14:00. 

4. Програма змагань  

4.1. Дартс (відповідальна особа – Гаврилюк І. М.) 

3 учасники       04.10.2017 р. 

4.2. Настільний теніс (відповідальна особа – Семерджян М. Г.) 

 – жінки    3 учасники    04.10.2017 р. 

 – чоловіки   3 учасники    18.10.2017 р. 

4.3. Волейбол (відповідальна особа – Вертелецький О. І.): 

6 учасників       21.09.2017 р. 

4.4. Стритбол (відповідальна особа – Кулаков Ю. Е.) 

 3 учасники        27.09.2017 р. 

4.5. Вправи зі стрільби на електронному стенді (відповідальна особа – 

Лозовський М. О.  

 3 учасники        11.10.2017 р. 

 

5. Прийом заявок 

5.1. Заявки, підписані керівником інституту / деканами факультетів, 

головою профбюро та лікарем університету, подаються на розгляд 

суддівської колегії за один день до початку змагань. 

5.2. Нарада представників команд відбувається за одну годину до початку 

кожного виду змагань. 

5.3. Жеребкування команд проводиться перед початком кожного виду 

змагань. 

6. Підбиття підсумків 

6.1. Переможці змагань визначаються відповідно до правил, установлених 

для кожного виду спорту. 

7. Нагородження переможців 

7.1. Команда-переможець нагороджується дипломом І ступеня. 

7.2. Команди, що посіли ІІ і ІІ місця, нагороджуються дипломами ІІ та ІІІ 

ступенів відповідно. 

 

 

Голова профкому університету     В. М. Січко 

 


