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П  О  Л  О  Ж  Е  Н  Н  Я 

про проведення Студентських спортивних ігор в рамках Відкритої Універсіади 

Тернопільської міської територіальної громади у 2022 році 
 

І. МЕТА  І  ЗАВДАННЯ 

 

Студентські спортивні ігри проводяться з метою: 

- пропаганди ідей Олімпійського руху; 

- масового залучення студентської молоді до занять фізичною культурою та спортом; 

- підвищення рівня спортивної майстерності; 

- відбору спортсменів-студентів для збірних команд області, України та участі у 

Всеукраїнських змаганнях з видів спорту; 

- підготовки молоді до трудової діяльності та служби в Збройних Силах України. 

 

II. КЕРІВНИЦТВО ІГРАМИ 

 

Загальне керівництво Студентськими спортивними іграми здійснюється управлінням 

розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради і Тернопільським 

обласним відділенням (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки  України. Організатори залишають за собою право вносити зміни в дане 

Положення. 

  

III. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ І ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ 

 

До участі у Студентських спортивних іграх допускаються команди закладів фахової 

передвищої освіти, до складу яких входять студенти денної форми навчання не старше 

22 років на день проведення змагань.  

Команду очолює тренер-представник, який несе відповідальність за стан здоров’я, 

технічну та фізичну підготовку  учасників змагань та дотримання командою усіх 

протиепідемічних вимог протягом участі у змаганнях. 

Витрати щодо відрядження учасників та представників команд на змагання (проїзд, 

харчування) за рахунок організацій які відряджають. 

Витрати по оплаті суддівської колегії з видів спорту та на придбання кубків, медалей та 

грамот за рахунок управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської 

ради. Відповідно до наказу управління фізичної культури та спорту Тернопільської 

облдержадміністрації від 19.12.2016р. № 418-од, зареєстрованого в головному 

територіальному управлінні юстиції в Тернопільській області 27 грудня 2016 року за 

№ 38/808, норма витрат харчування учасників обласних спортивних заходів становить до 

194 гривні на одну особу на добу. 

На змагання дозволяється відрядити з командою  керівника фізичного виховання. 
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ІV. УМОВИ, ПРОГРАМА, ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ 

І ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗМАГАНЬ 
Студентські спортивні ігри проводяться згідно з умовами, викладеними у цьому 

Положенні та діючими правилами змагань з видів спорту. 

В спортивних іграх визначаються : 

- особиста першість з видів спорту та номерів програми; 

- командна першість з видів спорту; 

До програми заходу входять наступні види спорту:  теніс настільний - юнаки, теніс 

настільний - дівчата, волейбол-юнаки, волейбол - дівчата, міні-футбол. Змагання з виду 

програми проводяться в разі підтвердження участі не менше 3-х команд. 

Змагання Студентських спортивних ігор проводяться за чинними правилами з 

видів спорту, при строгому дотриманні вимог постанови Кабінету Міністрів України 

від 09 грудня 2021 року № 1236 «Про встановлення та запровадження посилення 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної 

хвороби Covid – 19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2» та постанови Головного 

державного санітарного лікаря України від 19.11.2020 року № 58 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів під час проведення спортивних змагань на період карантину 

у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (Covid – 19)». 

Організатори змагань не несуть відповідальність за можливе травмування 

учасників, погіршення стану здоров’я та їх наслідків, як у період проведення так і після 

закінчення Заходу. 

  

 

                           Приїзд команд в день проведення змагань до 10.00 
 

                   ПРОГРАМА  СТУДЕНТСЬКИХ СПОРТИВНИХ ІГОР 2022 року    

№ 

з/п Види спорту 
Склад команди Термін 

проведення 
Місце проведення 

учасн. тренер 

1 Настільний теніс - юнаки 3 1 
лютий - 

травень 

Технічний фаховий коледж 

ТНТУ ім. І.Пулюя 

2 Настільний теніс - дівчата 3 1 
лютий -    

травень 

Технічний фаховий коледж 

ТНТУ ім. І.Пулюя 

3 Волейбол - дівчата 10 1 
лютий -

травень 

Галицький фаховий коледж, 

ТФК ХТТ, Тернопільський 

фаховий коледж ТНТУ 

 ім. І. Пулюя 

4 Волейбол - юнаки 10 1 
лютий -

травень 

               _ «» _  

5 Міні - футбол 10 1 травень Спортмайданчик ЗУНУ 

 

Організатори залишають за собою право вносити зміни в дане Положення. 

Дане Положення являється офіційним викликом для участі у змаганнях. 

 

V.  З А Я В К И 

Попередні заявки на участь у Студентських спортивних іграх подаються навчальними 

закладами в Тернопільське обласне відділення (філію) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки  України до 15 лютого 2022року. 

Представники команд з видів спорту подають до суддівської колегії в день приїзду на 

змагання наступні документи: 

- друковану заявку, завірену печаткою лікаря та підписану керівником навчального 

закладу; 

- на кожного учасника подається паспорт або свідоцтво про народження; 
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- студентський квиток, або довідку з фото, завірену директором ЗВО та завірену 

печаткою  видану на день проведення змагань;. 

- залікову книжку студента. 

Протести подаються до суддівської колегії з видів спорту не пізніше однієї години після 

закінчення гри (змагання). 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998року № 2025 „Про 

порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для 

проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів” відповідальність за 

підготовку спортивних споруд та дотримання правил безпеки під час  проведення змагань 

покладається на директорів закладів фахової передвищої освіти, керівників фізичного 

виховання та головних суддів змагань. 

 

VІ. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 

Нагородження переможців і призерів в особистих та командних видах програми 

грамотами, медалями та кубками, за рахунок коштів управління розвитку спорту та фізичної 

культури Тернопільської міської ради. 

  

VП. ПРОГРАМА  СТУДЕНТСЬКИХ 

СПОРТИВНИХ ІГОР З ВИДІВ СПОРТУ 

 

В О Л Е Й Б О Л (юнаки та дівчата) 

Склад команди 10 спортсменів та 1 тренер-представник. Змагання проводяться серед 

чоловічих і жіночих команд за коловою системою в одне коло з 3-х партій за діючими 

правилами. За перемогу команді нараховується 2 очка, за поразку - 1 очко, за неявку - 0 очок. 

Система розіграшу буде визначена в день приїзду команд. 

 

Командна першість визначається за найбільшою кількістю набраних очок у всіх 

зустрічах. При рівності очок у двох команд, перемогу отримує команда, що виграла зустріч 

між ними. При рівності очок у трьох і більше команд місця визначаються послідовно:      

    -  за кількістю перемог в іграх між ними;  

    -  за співвідношенням виграних і програних партій у зустрічах між ними;                 

    -  за співвідношенням виграних і програних м’ячів у зустрічах між ними; 

    -  за співвідношенням виграних і програних партій, а потім м’ячів у всіх   

        зустрічах. 

 

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС (юнаки та дівчата) 

Склад команди: юнаків – 3, дівчат – 3 та один тренер - представник. 

Змагання проводяться з трьох партій. 

Жеребкуються 2 основних учасники змагань і грають по сітці з визначенням всіх місць. 

Допускаються 3 учасника згідно заявки (один запасний). В разі травмування учасника, 

команда має право замінити його запасним, при умові проходження мандатної комісії для 

участі у командних змаганнях. Травмованому та запасному учасникам особисті місця не 

виводяться. 

Командна першість визначається за сумою зайнятих місць окремо серед юнаків і дівчат. 

Очки нараховуються відповідно зайнятих місць. Якщо  декілька команд набрали однакову 

кількість очок, перемога віддається тій, яка має кращий результат в особистих змаганнях.  
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МІНІ - ФУТБОЛ 

 Змагання проводяться згідно з правилами змагань за коловою системою в двох 

підгрупах зі стиковими іграми. Склад команди 10 гравців / 5 польових в тому числі воротар/ 

та один тренер-представник. 

 

 Гра триває 2 тайми по 15 хвилин з 5-ти хвилинною перервою. 

 За перемогу команда отримує 3 очки, нічию-1 очко, поразку-0. 

 У разі неявки команди на гру, їй зараховується поразка з рахунком 0:3 

 

 Командна першість визначається за найбільшою кількістю очок у двох і більше 

команд, місця визначаються за : 

- найбільшою кількістю перемог у всіх зустрічах; 

- результату ігор між цими командами;  

- різницею забитих і пропущених м’ячів у всіх зустрічах; 

- по кількості забитих м’ячів у всіх зустрічах; 

- жеребкуванням. 

Гравець, який одержав два попередження або одне вилучення, пропускає наступну гру. 

 

 

 

 

З А Я В К А 

на участь у Студентських спортивних іграх в рамках Відкритої Універсіади Тернопільської міської 

територіальної громади у 2022 році 

________________              __________________________________________________________ 

(вид спорту)     (навчальний заклад) 

«___»_____________2022р. 

 

з/п Прізвище, ім’я повністю Рік 

народження 

Розряд Навчальний 

заклад 

Віза лікаря 

      

 

Директор                     _______________      прізвище, ініціали 

                                               підпис             

 

Тренер-представник   _______________      прізвище, ініціали 

                                                підпис             

Лікар      _______________      прізвище, ініціали 

                                                підпис             

 

                                        

 

 

 

 

     Навчально-спортивний відділ  


