УКРАЇНА

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної ради

26 січня 2018 р.

№03

Про проведення VІI районної Спартакіади серед збірних команд
посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів
місцевих рад та затвердження відповідного Положення
Відповідно до ст. 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, з метою залучення працівників органів місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад до занять фізичною культурою і спортом, організації їх
активного відпочинку, розвитку найбільш популярних видів спорту та
пропаганди здорового способу життя:
1. Провести 10 та 17 березня 2018 року VІI районну Спартакіаду серед
збірних команд посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів
місцевих рад.
2. Затвердити Положення про VІI районну Спартакіаду серед збірних
команд посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих
рад (далі – Положення), що додається.
3. Рекомендувати міським, селищному, сільським головам створити збірні
команди посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів
місцевих рад, згідно з Положенням та взяти участь в VІI районній Спартакіаді
серед збірних команд посадових осіб органів місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Голова районної ради

Д.С. Калінін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної ради
26 січня 2018 р. № 03
ПОЛОЖЕННЯ
про VІI районну Спартакіаду серед збірних команд посадових осіб
органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад
1. Мета і завдання
VІI районна Спартакіада серед збірних команд посадових осіб органів
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад Василівського району
(далі – Спартакіада) проводиться з метою зміцнення здоров’я працівників
органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.
Основним завданням Спартакіади є залучення працівників органів
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад до занять фізичною
культурою і спортом, організація їх активного відпочинку, розвиток найбільш
популярних видів спорту, пропаганда здорового способу життя.
2. Термін проведення
Термін проведення спартакіади – 10 березня 2018 року – групові змагання
з міні-футболу, 17 березня 2018 року фінал міні-футбол та всі інші змагання.
Приїзд команд та проведення мандатної комісії з 09-00 до 09-30.
Проведення жеребкування з 09-30 до 10-00. Початок змагань о 10-00.
3. Керівництво проведенням змагань
Загальне керівництво з підготовки та проведення змагань здійснюється
КЗ “ФОК “Таврія” Василівської районної ради Запорізької області.
КЗ “ФОК “Таврія”:
 повідомляє міські, селищні, сільські ради про терміни та місце
проведення змагань;
 за попередніми заявками на участь у Спартакіаді визначає кількість
команд-учасниць змагань;
 затверджує склад головної суддівської колегії;
 забезпечує підготовку спортивних споруд та спортивного інвентарю для
проведення змагань;
 організовує урочисте відкриття та закриття Спартакіади;
 забезпечує організацію роботи медпрацівників;
 здійснює придбання нагородної атрибутики, медикаментів, канцтоварів,
типографської продукції та ін.;

 виконує інші функції пов’язані з підготовкою та проведенням змагань.
Безпосереднє керівництво змагань з видів спорту покладається на головну
суддівську колегію, склад якої затверджується КЗ “ФОК “Таврія”.
Суддівська колегія:
 приймає поіменні та технічні заявки на кожний вид спорту;
 організовує засідання мандатної комісії щодо учасників Спартакіади;
 організовує та проводить жеребкування учасників змагань;
 здійснює суддівство змагань з видів спорту;
 визначає переможців змагань в особистому та командному заліках;
 здійснює розгляд протестів щодо результатів змагань;
 виконує інші функції пов’язані з безпосереднім керівництвом змагань з
видів спорту.
4. Учасники Спартакіади та умови її проведення
У змаганнях беруть участь посадові особи міських, селищної, сільських
рад, депутати місцевих рад. У волейболі допускаються 2 особи - працівники
комунальних установ і закладів, що знаходяться на відповідній території віком
16 років і старше. В міні-футболі допускаються 7 осіб - жителі відповідної
територіальної громади віком від 16 років та мають відповідну реєстрацію.
Учасники змагань допускаються до змагань за висновками лікувальнопрофілактичних закладів за місцем проживання. Усі учасники повинні мати
єдину спортивну форму, необхідний інвентар та обладнання для участі у
змаганнях.
5. Програма змагань з видів спорту
Міні-футбол.
Змагання командні. Склад команди – 9 осіб, з них обов’язково 2 депутата
або посадові особи. 7 учасників - жителі відповідної територіальної громади
віком від 16 років та мають відповідну реєстрацію. Змагання проводяться згідно
з діючими правилами в два етапи: груповий, фінал. Порядок проведення
групового етапу визначається після надання попередніх заявок.
Тривалість гри – 2 тайми по 15 хвилин. Вилучення – 2 хвилини.
Переможці в групах визначаються за більшою кількістю набраних очок
(перемога - 3 очка, нічия - 1 очко, поразка 0 – очок). При однаковій кількості
очок у двох і більше команд переможець визначається за:
- результатом ігор між ними;
- різницею між забитими і пропущеними м’ячами в іграх між ними;
- загальною різницею забитих і пропущених м’ячів;
- більшою кількістю забитих м’ячів;
- жеребкуванням.
Після вилучення гравець автоматично пропускає одну гру і допускається
до змагань після рішення головної суддівської колегії.

Парковий волейбол.
Змагання командні. Склад команди – 4 особи незалежно від статі, з них
обов’язково 2 депутата або посадові особи, 2 особи - працівники комунальних
установ і закладів. Зустрічі проводяться з трьох партій відповідно до сучасних
правил змагань. Система проведення змагань визначається суддівською колегію
в залежності від кількості заявлених команд. Змагання проводяться згідно з
діючими правилами змагань.
Теніс настільний.
Змагання особисті. Склад команди – 2 особи (1 жінка, 1 чоловік) депутат
або посадова особа. Система проведення змагань визначається суддівською
колегією залежно від кількості заявлених команд. Особисті змагання серед
чоловіків та жінок проводяться окремо. Змагання проводяться згідно з діючими
правилами змагань.
Шахи.
Змагання особисті. Склад команди – 2 особи (1 жінка, 1 чоловік) депутат
або посадова особа.. Система проведення змагань визначається суддівською
колегією залежно від кількості заявлених учасників. Особисті змагання серед
чоловіків та жінок проводяться окремо. Змагання проводяться згідно з діючими
правилами змагань.
Шашки.
Змагання особисті. Склад команди – 2 особи (1 жінка, 1 чоловік) депутат
або посадова особа.. Система проведення змагань визначається суддівською
колегією залежно від кількості заявлених учасників. Особисті змагання серед
чоловіків та жінок проводяться окремо. Змагання проводяться згідно з діючими
правилами змагань.
Більярд.
Змагання особисті. Склад команди - 1 особа незалежно від статі (депутат
або посадова особа). Система проведення змагань визначається суддівською
колегією залежно від кількості заявлених учасників. Змагання проводяться
згідно з діючими правилами змагань.
6. Порядок і термін подання заявок
Для участі в VІI районній Спартакіаді подаються заявки:
– попередня заявка на участь у Спартакіаді з вказаною кількістю
учасників та видів спорту складається за підписом міського, селищного,
сільського голови та надсилається до виконавчого апарату районної ради до
28 лютого 2018 року (додаток 1);
– поіменна заявка, підписана сільським, селищним, міським головою та
лікарем на всіх учасників подається до головної суддівської колегії в день
приїзду (додаток 2);

– технічна заявка на кожний вид спорту за підписом представника
команди подається головним суддям з видів спорту в день приїзду (додаток 3).
До головної суддівської колегії на кожного учасника представник подає
такі документи: посвідчення з місця роботи, паспорт (для посадових осіб) та
депутатське посвідчення і паспорт (для депутатів місцевих рад), паспорт та
довідка з місця роботи для інших осіб.
7. Фінансове забезпечення змагань
Витрати на проведення VІI районної Спартакіади несуть :
1. КЗ “ФОК “Таврія” в межах загального обсягу видатків, передбачених
на відповідний рік на відповідну галузь – придбання нагородної атрибутики,
медикаментів.
2. Сільські, селищні, міські ради, що відряджають учасників змагань –
витрати з відрядження команд та представників (проїзд в обидва кінця,
харчування).
8. Визначення переможців та нагородження
Переможці та призери VІI районної Спартакіади, змагань з видів спорту
нагороджуються
грамотами,
кубками.
Рада,
яка
посяде
перше
загальнокомандне
місце
нагороджується
кубком.
Визначення
загальнокомандного місця здійснюється за набраними балами, що
нараховуються за зайняті місця з видів спорту згідно таблиці (додаток 4).
9. Оскарження результатів змагань
Результати змагань можуть бути оскаржені представником команди після
закінчення змагання усним попередженням судді, який обслуговував змагання,
та не пізніше ніж за 30 хвилин після закінчення змагання в письмовій формі до
суддівської колегії змагань з цього виду спорту.
Оскарження негайно розглядається головним суддею змагань або
головною суддівською колегією районної Спартакіади.
Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради

О.В.Ошурков

Додаток 1
до Положення про районну Спартакіаду
серед збірних команд посадових осіб
органів місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад

(бланк)
ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА
____________________________________________________________
( назва збірної команди )
№
з/п

Голова
М.П.

Прізвище, ім`я, по
батькові

Рік
народження

Вид спорту

_________________________________
(підпис)

Посада

(прізвище. ініціали)

Додаток 2
до Положення про районну Спартакіаду
серед збірних команд посадових осіб
органів місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад

(бланк)
ПОІМЕННА ЗАЯВКА
____________________________________________________________
( назва збірної команди )
№
з/п

Прізвище, ім`я, по
батькові

Рік
народження

Посада

Віза лікаря

Голова ради

________________

Представник команди

________________

Лікар

________________

М.П.

Додаток 3
до Положення про районну Спартакіаду
серед збірних команд посадових осіб
органів місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад

ТЕХНІЧНА ЗАЯВКА
____________________________________________________________
( назва збірної команди )
№
з/п

Прізвище, ім`я, по батькові

Представник команди

____________________
(підпис)

Вид спорту

(прізвище, ініціали)

Додаток 4
до Положення про районну Спартакіаду
серед збірних команд посадових осіб
органів місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад
ТАБЛИЦЯ
нарахування балів за зайняті місця з видів спорту
для визначення загальнокомандного місця
Зайняте
місце
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Теніс
настільний
40
35
30
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5

Шашки
40
35
30
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5

Нараховані бали
Шахи
Волейбол
40
35
30
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5

100
90
80
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

Футзал

Більярд

100
90
80
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

40
35
30
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5

У разі не участі команди в будь якому виді спорту очки за даний вид
спорту не нараховуються.

