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04 березня 2020 року № ___ 

на № __ від _____ 

Ректорам ЗВО ІІІ-ІV р.а. 

Головам спортивних клубів 
 

Бюлетень №1 
 

Тернопільське обласне відділення Комітету з фізичного виховання та 

спорту МОН України, згідно Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів та Положення про проведення IV Відкритої Універсіади 

Тернопільської міської територіальної громади у 2020 році, надсилає 

інформацію щодо внесення змін у терміни проведення змагань з видів спорту, а 

саме: 

1. Боротьба вільна, замість раніше запланованих термінів проведення 

25.03, буде проводитись 11.03.2020 року. 

2. Бадмінтон, замість раніше запланованих термінів проведення 02-03.04, 

буде проводитись 09-10.04.2020 року. 

Також, надаємо інформацію про умови та місце проведення змагань з 

видів спорту: 

I. Шахи 

Терміни проведення: 10-11 березня 2020 року 

Місце проведення: бібліотека ТНЕУ (вул. Бережанська, 4). 

Засідання мандатної комісії 10 березня о 14.00. 

Початок змагань о 14.30. 

Головний суддя – Роман Міщанчук 

 

II. Боротьба вільна 

Терміни проведення: 11 березня 2020 року 

Місце проведення: СК «Галицькі леви» (вул. Чубинського,3). 

Засідання мандатної комісії та зважування учасників о 14.00. 

Початок змагань о 15.00. 

Головний суддя, суддя Міжнародної категорії Сергій Цимбал 

 

III. Боротьба греко-римська 

Терміни проведення: 18 березня 2020 року 

Місце проведення: СК «Галицькі леви» (вул. Чубинського,3). 

Засідання мандатної комісії та зважування учасників о 14.00. 
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Початок змагань о 15.00. 

Головний суддя, суддя Міжнародної категорії Сергій Цимбал 

 

IV. Футзал 

Терміни проведення: 23-27 березня 2020 року 

Команди методом сліпого жеребу діляться на дві підгрупи (1 та 2 місце за 

результатами 2019 року розводяться в дві різні підгрупи). 

Система проведення змагань у підгрупах – колова в одне коло. 

Місця у фіналі визначаються шляхом проведення стикових ігор між 

командами, які зайняли відповідні місця у підгрупах. 

Місце проведення: Спортзал Тернопільського державного медичного 

університету ім. І.Я.Горбачевського (вул. Клінічна,3 за міським стадіоном). 

Головний суддя, суддя І категорії Едуард Маляр 

 

V. Настільний теніс 

Терміни проведення: 24-25 березня 2020 року 

Місце проведення: спортзал ТНЕУ (ФОК, вул. Майдан Перемоги, 3). 

Засідання мандатної комісії 24 березня о 14.00. 

Початок змагань о 14.30. 

Попередні заявки складу команд надсилати на адресу sportgart@ukr.net до 

14.00 23 квітня 2020 року 

Головний суддя, суддя І категорії Андрій Чорненький  

 

VІ. Гирьовий спорт 

Терміни проведення: 31 березня  

Місце проведення: СК "Політехнік" ТНТУ (вул. Білогірська, 50) 

Початок змагань о 15.00. Зважування з 14.00  

Головний суддя, суддя І категорії Зеновій Кульчицький 

 

Жеребкування команд з ігрових видів спорту (волейбол, баскетбол, 

баскетбол 3х3 чоловіки, футзал) відбудеться 10 березня 2020 року о 14.30 в 

приміщенні бібліотеки ТНЕУ (після завершення мандатної комісії змагань 

з шахів). 

Звертаємо Вашу увагу,  що представник повинен надати наступні 

документи: іменні заявки у 2-х примірниках (друковані за формою), завірені 

лікарем, підписані керівником навчального закладу; студентський квиток, або 

залікову книжку (на випускника диплом);  документ який підтверджує дату 

народження. 

З попереднім списком заявлених команд та всіма супроводжуючими 

документами щодо проведення IV Відкритої Універсіади Тернопільської 

територіальної громади можна ознайомитись на нашому сайті за 

адресою: sportgart.com.ua 

 

Начальник відділення       Олександр Бірюков 

 
Гот. Фігурська Н.В. 26 93 16  

067 79 97 165, 099 45 81 446 
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