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П О Л О Ж Е Н Н Я
про студентські спортивні ігри Тернопільського обласного
відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України серед закладів вищої освіти
1-П рівнів акредитації на 2018-2019 навчальний рік
І. МЕТА І ЗАВДАННЯ
Спортивні студентські ігри проводяться з метою :
- пропаганди ідей Олімпійського руху;
- активізації навчально-спортивної роботи в вищих навчальних закладах області;
- виявлення кращих спортсменів і команд з видів спорту для участі у Всеукраїнських змаганнях
і першостях України;
- підготовки молоді до трудової діяльності та служби в Збройних Силах України.
II. КЕРІВНИЦТВО ІГРАМИ
Загальне керівництво студентськими спортивними іграми здійснюється Тернопільським
обласним відділенням Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, а також
навчальними закладами, де проводяться змагання.
Безпосереднє проведення змагань покладається на суддівські колегії з видів спорту,
затверджених обласним відділенням Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.
III. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ І ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
Для участі в обласних студентських спортивних іграх допускаються команди закладів
вищої освіти І-П рівнів акредитації, до складу яких входять студенти денної форми навчання не
старше 22 років на день проведення змагань, які мають підготовку не нижче юнацького
розряду.
Команду очолює тренер-представник, який несе відповідальність за стан здоров’я,
технічну та фізичну підготовку учасників змагань.
Всі витрати на відрядження команд (проїзд, харчування, оплата житла в день змагань) за
рахунок вищих навчальних закладів. Відповідно до наказу управління фізичної культури та
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спорту Тернопільської облдержадміністрації від 19.12.2016р. № 418-од, зареєстрованого в
головному територіальному управлінні юстиції в Тернопільській області 27 грудня 2016 року за
№ 39/809, 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.
ІV. УМОВИ, ПРОГРАМА, ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ
І ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗМАГАНЬ
Обласні спортивні ігри студентської молоді проводяться згідно з умовами, викладеними
у цьому Положенні та діючими правилами змагань з видів спорту.
На обласних спортивних іграх розігруються :
- особиста першість з видів спорту та номерів програми;
- командна першість з видів спорту;
- загальнокомандна першість з комплексним заліком кожному навчальному закладу.
До комплексного заліку зараховуються такі види спорту: теніс настільний - юнаки, теніс
настільний - дівчата, волейбол-юнаки, волейбол - дівчата, міні-футбол, легка атлетика,
спортивний туризм, легкоатлетичний крос. Для включення до комплексного заліку в змаганнях
із видів спорту та у виді програми повинно бути не менше трьох учасників. Залік проводиться
по п’яти видах спорту.
За кожний вид спорту команді нараховується:
І м. - 50 очок, П м. - 45 очок, Ш м.- 40 очок, ІV м. - 30очок, V м. - 25 очок,
VІ м. - 20 очок, VП м. - 15 очок, VШ м. - 10 очок.
У разі однакової кількості очок у декількох команд, перевага надається тій команді, яка
виборола більше перших місць з видів спорту, потім других, третіх і т.д.
Приїзд команд з видів спорту на змагання до 10.00.
ПРОГРАМА ОБЛАСНИХ СТУДЕНТСЬКИХ
СПОРТИВНИХ ІГОР 2018-2019 року
Склад команди
Термін проведення

№ Види спорту
з/
п
1 Легкоатлетичний крос

Місце проведення

учасн. тренер
8

1

31 жовтня 2018р.

15 листопада 2018р. Галицький
коледж,
Техколедж
13 грудня 2018р.
Галицький
коледж,
Техколедж
14 березня 2019р.
м. Тернопіль
Техколедж
14 березня 2019р.
Техколедж
18 квітня 2019р.
Спортмайданчик
ТНЕУ
16 травня 2019р.
Міський стадіон
24-25 травня 2019р. За призначенням

1

Волейбол - дівчата

10

1

3

Волейбол - юнаки

10

1

4

Теніс настільний - юнаки

3

1

5
6

Теніс настільний - дівчата
Міні - футбол

3
10

1
1

7
8

Легка атлетика
Спортивний туризм

10
8

1
1 +1суд

Тернопіль

Тернопільське обласне відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН
України залишає за собою право вносити зміни в дане Положення.
Дане Положення являється офіційним викликом для участі у змаганнях.
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V. З А Я В К И
Попередні заявки на участь в обласних студентських спортивних іграх подаються
навчальними закладами в Тернопільське обласне відділення Комітету з фізичного виховання та
спорту МОН України до 10 жовтня 2018року.
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;
- студентський квиток, або довідку з фото, завірену директором ВНЗ 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 ВНЗ, керівників фізичного виховання та головних суддів
змагань.
VІ. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Команди з видів спорту, які посіли призові місця, нагороджуються грамотами обласного
відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.
Спортсмени, які вибороли І, П, Ш місця з видів спорту нагороджуються грамотами
обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.
За І, ІІ, ІІІ місце у загальнокомандному заліку команди нагороджуються медалями та
дипломами обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.
VП. ПРОГРАМА ОБЛАСНИХ СТУДЕНТСЬКИХ
СПОРТИВНИХ ІГОР З ВИДІВ СПОРТУ
ВОЛЕЙБОЛ
. 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.
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НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
Склад команди: юнаків – 3, дівчат – 3 та один тренер - представник.
Жеребкуються І-і ракетки. Грають команди І-их, потім П-их ракеток. В разі рахунку 1:1
грають пари.
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 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.
Нагороджуються переможці та призери І та ІІ ракеток.
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Склад команди 11 чоловік, з них 10 спортсменів незалежно від статі та один тренерпредставник.
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
Юнаки
Дівчата
Біг 100м
Біг 100м
Біг 200м
Біг 200м
Біг 400м
Біг 400м
Біг 800м
Біг 800м
Біг 1500м
Стрибки у довжину
Стрибки у довжину
Штовхання кулі (5кг)
Штовхання кулі (3кг)
На кожний вид програми дозволяється виставляти необмежену кількість учасників.
Кожен учасник може виступати у двох видах програми. До командного заліку враховуються 8
кращих результатів при умові виконання І юнацького розряду.
Очки нараховуються відповідно зайнятих місць згідно таблиці нарахування очок.
За однакової кількості очок у 2-х або більше команд, перевага надається тій
команді, яка виборола більше 1,2,3 і т.д. здобутих особистих місць.
1м
ІІ м
ІІІ м.
4 м.
5 м.
6 м.
7 м.
8 м.

- 40 оч.
- 35
- 30
- 27
- 24
- 21
- 19
- 17

Таблиця нарахування очок.
9 м. - 16 оч.
10 м - 15
11 м - 14
12 м - 13
13 м - 12
14 м - 11
15 м - 10
16 м - 9

17 м.
18 м
19 м
20 м
21 м
22 м
23 м
24 м

- 8 оч.
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1

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
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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.
ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ КРОС
Склад команди : 4 юнаки, 4 дівчини та один тренер-представник. Всього 9 чоловік.
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
Юнаки
1000м – 2 чол.
2000м - 2 чол.

Дівчата
1000м – 4 чол.

Командна першість визначається за найменшою сумою місць, зайнятих заліковими
учасниками змагань. Залік проводиться за шістьма кращими результатами. У разі не
виставленого учасника на одній з дистанцій, очки нараховуються за результатами останнього
учасника плюс 5 штрафних очок. При однаковій кількості очок, перевага надається команді, яка
має більше перших, других і т.д. місць.
СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ
Склад команди 8 осіб (з них не менше трьох дівчат) і один тренер-представник та один
суддя. Всього 10 чоловік.
1 день

2 день

-

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
- заїзд, розміщення, проходження мандатної комісії, нарада
представників до 11 .00
- “ Смуга перешкод ” – особисто-командна
- в’язання вузлів
- змагання з виду «Смуга перешкод» - командна ;
- конкурсна програма, розпалювання вогнища,
спеціальне завдання (технічний етап);
- підведення підсумків, нагородження переможців та призерів
змагань і конкурсної програми.

До конкурсної програми входять такі види :
розпалювання вогнища;
в’язання вузлів;
спеціальне завдання (технічний етап)

Команди проживатимуть в польових умовах і повинні мати необхідне
спорядження та обладнання, що забезпечить збереження здоров’я та життя учасників
змагань, охорону навколишнього середовища.
Умови завдань та конкурсів, орієнтовний перелік етапів надсилаються командами
після надання письмового підтвердження про участь у змаганнях.
Навчально-спортивний відділ
Шкабарницький Володимир Михайлович, тел. 26-93-16
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Додаток №1

Нагрудні номера
які закріплені за закладами вищої освіти
І-ІІ рівнів акредитації для виступу на всіх обласних
студентських спортивних іграх
№
з/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Назва навчального закладу
Гусятинський коледж Тернопільського
національного технічного університету імені
Івана Пулюя
Кременецький лісотехнічний коледж
Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола
Зборівський коледж Тернопільського
національного технічного університету імені
Івана Пулюя
Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж
імені Олександра Барвінського
Тернопільський коледж харчових технологій і
торгівлі
Технічний коледж Тернопільського
національного технічного університету імені
Івана Пулюя
Тернопільський коледж економіки, права та
інформаційних технологій ТНЕУ
Бережанський агротехнічний коледж ВП НУБіП
України

Нагрудний номер
1-10

11-20
24-39
40-60

61-81
123 -149
170-200

730-780
201-230
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