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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення спартакіади Вашковецького медичного коледжу БДМУ
серед студентської молоді на 2014-2015 н.р.
1. Мета і завдання
Змагання спартакіади Вашковецького медичного коледжу БДМУ серед студентської молоді
проводяться протягом навчального року з метою:
- широкого впровадження фізичної культури і спорту в повсякденний побут студентів, зміцнення
їх здоров’я ;
.
- розвиток фізичної культури і спорту серед студентської молоді;
- активізації навчального процесу з фізичного виховання, позаурочної фізкультурно-оздоровчої та
спортивно-масової роботи;
- виявлення кращих спортсменів з видів спорту, підвищення їх спортивної майстерності,
підготовки до участі в обласних змаганнях.

2. Керівництво проведенням змагань
Загальне керівництво, підготовка та контроль за проведенням змагань здійснюють викладачі з
фізичного виховання Вашковецького медичного коледжу БДМУ.
3. Учасники змагань
До участі в змаганнях допускаються студенти Вашковецького медичного коледжу БДМУ
стаціонарної форми навчання.
4. Місце проведення
Змагання проводяться у спортивному залі та на спортивному майданчику Вашковецького
медичного коледжу БДМУ.
5. Умови проведення змагання
5.1.Змагання проводяться серед студентів Вашковецького медичного коледжу БДМУ,
загальнокомандний комплексний підсумок підводиться окремо серед юнаків та дівчат.
5.2.Змагання проводяться згідно діючих правил змагань з видів спорту.
5.3.Розігрується та визначається:
- особиста першість в видах програми з усіх видів спорту;
- командна першість з командних видів спорту;
- загальнокомандна першість серед груп коледжу.
5.4.У загальнокомандний комплексний залік входять 6 результатів з видів спорту. При рівності очок
в загальнокомандному заліку команди, поділяють зайняте місце, а наступне місце не визначається.
5.5.Місця з видів спорту визначаються згідно результатів змагань і положення.
При виявленні фальсифікацій, залишенню командою або спортсменом змагань до їх
закінчення та підведення підсумків, неявки на фінальні змагання результат команди або
спортсмена анулюється.

Таблиця нарахування очок для дівчат з видів спорту

Зайняте місце

Кількість очок

І місце
ІІ місце
ІІІ місце
4 місце
5 місце
6 місце
7 місце
8 місце
9 місце
10 місце
11 місце
12 місце
13 місце
14 місце
15 місце
16 місце
17 місце
18 місце
19 місце
20 місце
21 місце
22 місце
23 місце

27 очок
25 очок
23 очок
21 очко
19 очок
18 очок
17 очок
16 очок
15 очок
14 очок
13 очок
12 очок
11 очок
10 очок
9 очок
8 очок
7 очок
6 очок
5 очок
4 очки
3 очки
2 очки
1 очко

Таблиця нарахування очок для юнаків з видів спорту

Зайняте місце
І місце
ІІ місце
ІІІ місце
4 місце
5 місце
6 місце
7 місце
8 місце
9 місце
10 місце
11 місце
12 місце
13 місце

Кількість очок
17 очок
15 очок
13 очок
11 очок
9 очок
8 очок
7 очок
6 очок
5 очки
4 очки
3 очки
2 очко
1 очко

6. Фінансування проведення змагань
Витрати по нагородженню здійснюються за рахунок Вашковецького медичного коледжу БДМУ.
7. Нагородження.
Переможці в загальнокомандному комплексному заліку нагороджуються
Вашковецького медичного коледжу БДМУ та перехідними спортивними кубками

дипломами

8. Види спорту:

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
Змагання особисті. Проводяться окремо серед юнаків та дівчат. Усі зустрічі складаються з
трьох партій. Змагання проводяться за олімпійською системою з визначенням 1-23 місць серед дівчат
і 1-13 місць серед юнаків. До змагань допускається по-одному представнику групи серед юнаків та
дівчат. Командний залік проводиться за сумою очок згідно місць в особистих змаганнях.

ШАХИ
Система проведення змагань та кількість турів визначається безпосередньо перед змаганнями.
Змагання особисті, проводяться окремо серед юнаків та дівчат. Місця, зайняті спортсменами на
кожній дошці, визначаються за більшою кількістю набраних очок ( перемога – 1 очко, нічия – 0.5 і
поразка – 0 ). У разі рівності очок у двох і більше учасників місця визначаються послідовно:
- за прогресивною системою коефіцієнтів;
- за кількістю перемог;
- за результатами особистої зустрічі;
- за жеребом.
Контроль часу: 1 година кожному учаснику до кінця партії.
До змагань допускається по-одному представнику групи серед юнаків та дівчат.
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Змагання особисто-командні і проводяться згідно діючих правил. Кожен учасник має право
виступати у двох індивідуальних видах програми. До командного заліку зараховуються місця(очки) з
чотирьох індивідуальних видів програми.
Нарахування очок згідно таблиці результатів. Командне місце визначається за найбільшою сумою
очок з видів програми. При рівності очок у двох і більше команд, перевага надається команді, в якої
більше особистих І, ІІ, ІІІ місць.
Програма змагань:
юнаки:
Біг 100м, 1000м, стрибки у довжину.
дівчата:
Біг 100м, 500м, стрибки у довжину.

СПОРТИВНІ ІГРИ
Змагання проводяться за олімпійською системою ( на вибування ). Серед дівчат команди, які
вибувають у першому раунді займають 17 місце, у другому – 9 місце, у третьому – 5 місце. Серед
юнаків команди, які вибувають у першому раунді займають 9 місце, у другому -5 місце. І, ІІ, ІІІ, ІV
місця розігруються повністю і серед юнаків і серед дівчат.

БАСКЕТБОЛ
Змагання відбуваються згідно правил ФІБА. Тривалість гри – 2 тайми по 10 хвилин. У разі нічиї
призначається додатковий час тривалістю 5 хвилин.
ВОЛЕЙБОЛ
Змагання відбуваються згідно правил ФІВБ. Тривалість гри – 3 партії.

МІНІ-ФУТБОЛ
Змагання проводяться згідно правил ФІФА. Футболіст, вилучений з поля, автоматично
дискваліфікується на одну гру і до наступних матчів допускається лише з дозволу головного судді
змагань. Футболіст, вилучений з поля за 2 попередження в одній грі, пропускає тільки наступну гру.
Тривалість гри – 2 тайми по 10 хвилин з 5 хвилинною перервою. У разі нічиї в основний час
призначається серія післяматчевих штрафних ударів.

Програма спартакіади Вашковецького медичного коледжу

БДМУ на 2014-2015 н.р.
№
п/п

Зміст заходів

1.

«Олімпійський тиждень»
а) першість коледжу з міні-футболу;

2.

3.

4.

5.

6.

Строки
проведення

Місце
проведення

Відповідальні
за проведення

16-17.09.
2014

спортмайданчик

Перепелиця Ю.Ю.
Максимюк М.І.

Легка атлетика:
а) першість коледжу;

1-2.10. 2014

спортмайданчик

Перепелиця Ю.Ю.
Опарик М.М.
Стринадко Ю.С.
Максимюк М.І.

Настільний теніс:
а) першість коледжу;

22-23.10.2014

спортзал

Максимюк М.І.
Опарик М.М.

Шахи:
а) першість коледжу;

11-12.11.2014

Корп. 1,
ауд.16

Стринадко Ю.С.
Хіміч М.В.

Баскетбол:
а) першість коледжу;

10-20.02 2015

спортзал

Перепелиця Ю.Ю.
Максимюк М.І.

9-15.09.2014
17-18.03.2015

спортмайданчик

Опарик М.М.
Стринадко Ю.С.

Волейбол:
а) першість коледжу;

Керівник фізичного вихованя

спортзал

Стринадко Ю.С.

