
Положення про змагання 

 
Згідно «Положення про комплексні змагання ЦДПУ ім. В. Винниченка» на 2021-2022 н.р. кафедра фізичного 

виховання і рекреаційно-оздоровчої роботи проводить комплексні внутрівузівські змагання з окремих видів спорту серед 

академічних груп.  Наразі розпочався 1 етап змагань – «Спартакіада серед I-х курсів неспеціальних факультетів».  

 

Мета й завдання. Комплексні внутрівузівські змагання проводиться з метою масового залучення до занять фізичною 

культурою і спортом, подальшого розвитку видів спорту серед студентської молоді, підвищення рівня навчально-

тренувального процесу та  спортивної майстерності, проведення масових спортивних змагань, а також якісної підготовки до 

змагань вищого рангу.  

 

Учасники змагань. У змаганнях беруть участь студенти I-х курсів денної форми навчання, які не мають медичних 

протипоказань.  

 

Нарахування очок у видах спорту. Підсумки змагань визначаються за найбільшою сумою набраних очок. Команда,  

яка не взяла участі в якомусь виді змагань, отримує - 0 очок без місця. При рівності очок перевага надається команді, яка має 

більше перших, других і т.п. місць.  

 

Шкала очок за один вид змагань за наявності 5 команд 

1 м – 9 очок 2 м – 7 очок 3 м – 6 очок 4 м – 5 очок 

5 м – 4 очки    

 

 

 

Заявки. Заявки подаються за встановленою формою за 3 дні до початку кожного виду змагань.  

 

 

 

 



Програма змагань: 

 

 

Види спорту 
Дата 

проведення 

Початок 

змагань 

Склад 

команд 
Відповідальні 

Баскетбол (юнаки) 11.10. 17.00 необмежений Бабенко А.Л., Арапов О.В. 

Волейбол (юнаки) 13.10. 14:20 необмежений Мішин С.В., Арапов О.В. 

Шашки 13.10. 14:20 2Х2 Ковальова Ю.А., Логвінова Я.О. 

Кульова стрільба 13.10. 14:20 2х2 Бур'яноватий О.М., Миценко Є.В. 

Теніс настільний 14.10. 17:00 2Х2 Бур'яноватий О.М., Миценко Є.В. 

Баскетбол (дівчата) 18.10. 17.00 необмежений Арапов О.В., Бабенко А.Л. 

Волейбол (дівчата) 20.10. 14.20 необмежений Арапов О.В., Мішин С.В. 

Шахи 20.10. 14:20 2Х2 Ковальова Ю.А., Логвінова Я.О. 

Дартс 27.10. 14:20 2Х2 Ковальова Ю.А., Язловецька О.В. 

Футзал (юнаки) 27.10. 17.00 необмежений Мішин С.В., Собко С.Г. 

Футзал (дівчата) 03.11. 17.00 необмежений Мішин С.В., Собко С.Г. 
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