
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 

 
«___»_________ 20__ р.            м. Миколаїв        № _____ 
 

Про внесення змін та доповнень до 

Положення про проведення  ХVІ 

обласних Спортивних ігор серед 

студентів вищих навчальних 

закладів  типу університет у 2017-

2018 навчальному році 
 

 

З метою якісної організації та проведення спортивно-масових заходів 

серед студентської молоді,   
 

НАКАЗУЮ: 

 1. Внести до Положення про проведення ХVІ обласних Спортивних ігор 

серед студентів вищих навчальних закладів типу університет у 2017-2018 

навчальному році, затвердженого наказом Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і  науки України від 13.09.2017 року № 113, такі зміни та доповнення: 

 1) пункт 2 викласти у такій редакції: 
 

« 2. Строки і місця проведення 

№ 

з/п 

Вид спорту Кількість 

учасників 

Термін 

проведення 

Місце проведення 

1 Бадмінтон 2+2 20.10.2017 НУК ім. адм. 

Макарова 

2 Баскетбол (жінки) 14 21-24.11.2017 ЧНУ ім. П. Могили 

3 Футзал (чоловіки) 12 28-30.11.2017 МНАУ 

4 Шахи 3+2 05-06.03.2018 Обласний шаховий 

клуб 

5 Волейбол 

(чоловіки, жінки) 

14 13-15.03.2018 МНАУ 

6 Настільний теніс 3+2 04-05.04.2018 НУК ім. адмірала 

Макарова 

7 Легка атлетика 16 11-12.04.2018 Центральний стадіон 

8 Футбол (чоловіки) 18 24-27.04.2018 Стадіон в парку 

«Перемоги» 



Примітка: участь у дев’яти  видах програми - обов’язкова. Змагання проводяться 

відповідно до Положення та правил змагань з видів спорту. До команд, які не будуть 

приймати участь у змаганнях, застосовуються штрафні санкції – останнє місце у виді 

програми + три очка за кожний не виставлений вид програми». 

 

  2) у Програмі змагань пункти 1 та 2 викласти у такій редакції:  
 

«1. Баскетбол 

           Змагання проводяться згідно чинних правил РІРА.  

Склад команди: 14 чоловік.  

Тривалість гри: 4 тайми по 10 хвилин. 

Місце команд визначається за більшою кількістю набраних очок: 

- перемога – 2 очка; 

- поразка – 1 очко; 

- неявка на гру – 0 очок. 

За однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається 

команді, що має послідовно: 

- більшу кількість перемог в зустрічах між ними; 

- краще співвідношення очок. 

 Результати змагань з баскетболу серед жінок входять до загального 

заліку ХVІ обласних Спортивних ігор серед студентів вищих навчальних 

закладів типу університет. Чоловічі команди приймають участь у змаганнях 

відповідно до Календаря Федерації баскетболу Миколаївської області, без 

заліку. 

2. Волейбол 

           Склад команди: 14 чоловік.  

 Тривалість гри: 1 та 2 партії до 25 очок, 3 – до 15 очок. 

           За перемогу команді нараховується 2 очка, поразку - 1 очко, неявку на 

гру - 0 очок. При рівності очок у двох і більше команд перевага надається 

команді, що має послідовно: 

- більшу кількість перемог в іграх між ними; 

- кращу різницю м'ячів в іграх між ними; 

- кращу різницю м'ячів в усіх іграх; 

- краще співвідношення м'ячів в усіх іграх.» 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділення      О.Ю. Кулішов 
 

 

 

 

 


