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ПОЛОЖЕННЯ 

про спартакіаду серед команд депутатських корпусів , представників 

виконавчих органів, адміністрацій та  бюджетних установ міста 

Бурштин,        Більшівцівської  ОТГ та  Галицького району. 
  

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

1.1.  Спартакіада серед команд депутатських корпусів , представників виконавчих органів, 

адміністрацій та  бюджетних установ міста Бурштин, Більшівцівської  ОТГ та  Галицького району 

приурочена Дню Захисника України та проводиться з метою пропаганди здорового способу життя. 
1.2. Головним завданням Спартакіади є залучення представників оранів місцевого 

самоврядування, виконавчих органів та бюджетних установ до занять фізичною культурою і 

спортом, організації їх активного відпочинку, зміцнення здоров'я.  

1.3. Визначення переможців та призерів змагань Спартакіади. 

 

2. ТЕРМІН І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

2.1. Спартакіада проводиться в м. Бурштин  18 жовтня 2019 року  о 11.00 год.  на базі  

комбінату спортивних спору  ДТЕК «Бурштинська ТЕС»  та ПК «Прометей».   

3. ЗДІЙСНЕННЯ КЕРІВНИЦТВА З ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

3.1. Загальне керівництво з підготовки та проведення здійснює Бурштинська міська рада.  

3.2. Контроль за відповідністю заявок, поданих збірними командами - учасницями змагань, 

здійснюється Мандатною комісією, склад якої затверджується відповідним Оргкомітетом. 

Мандатна комісія: 

- опрацьовує попередньо надані поіменні заявки та інші документи,  приймає відповідне 

рішення про допуск учасників до змагань; 

- під час перевірки поданих документів відхиляє заявки, які не відповідають встановленій 

формі або з помилковими даними; 

- розглядає скарги, подані представниками збірних команд щодо порушення умов участі у 

Спартакіаді; 

- у разі виявлення зазначених порушень приймає відповідне рішення щодо дискваліфікації 

команди або учасника змагань та повідомляє про це суддівську колегію. 

 

4. УЧАСНИКИ СПАРТАКІАДИ ТА УМОВИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ 

4.1.  Спартакіада проводяться з видів спорту, що є пріоритетними  і мають для їх розвитку 

відповідні умови і традиції. Визначення видів спорту, кількісного складу учасників змагань та їх 

переможців здійснюється на місцях згідно з Положенням про змагання. 

4.2. До змагань  допускаються збірні команди, сформовані з депутатів, представників 

виконавчих органів, адміністрацій та бюджетних установ  Бурштинської міської ради, 

Більшівцівської  ОТГ, Галицького району,  які за станом здоров'я допущені до змагань згідно з 

висновками лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання учасників. 



4.3.  Спартакіада проводиться з таких видів спорту: міні-футбол, волейбол, теніс 

настільний, шахи, шашки, згідно з чинними правилами змагань, затвердженими федераціями з 

даних видів спорту. 

Склад  команди - 25 осіб, з них - 23 учасники, 1 представник та 1 керівник команди. 
Учасники змагань повинні мати єдину спортивну форму, необхідний інвентар та 

обладнання. 

4.4. Персональну відповідальність за стан здоров’я учасників під час змагань (крім 

випадків травмування під час змагань) несуть лікарі за місцем проживання учасників, які надали 

їм дозвіл на участь у Спартакіаді. 

 

5. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ З ВИДІВ СПОРТУ  

МІНІ-ФУТБОЛ 

5.1 Змагання проводяться серед команд  депутатських корпусів  представників виконавчих 

органів, адміністрацій та  бюджетних установ міста Бурштин, Більшівцівської  ОТГ та  Галицького 

району 
Система змагань буде повідомлена перед початком турніру, в залежності від кількості 

команд,  команди формуються виключно з працівників місцевих органів самврядування котрі вони 
представляють а також забороняється включати в список команди осіб, які були заявлені на 
чемпіонат області (останні 5 років). 

Матч складається з двох таймів по 10 хв. з перервою 5 хв. між таймами. Змагання 

проводяться за «Правилами гри в міні-футбол». 

В рапорт арбітра на гру вноситься не більше 10 гравців. Безпосередньо у грі бере участь: 5 

гравців (1 воротар і 4 польових) на малому полі та 6 футболістів (1 воротар та 5 польових) - на 

великому полі. Поля визначаються жеребом безпосередньо перед матчем. Заявки в установленій 

формі подаються в оргкомітет змагань за півгодини до початку змагань. 

 

Волейбол 

Змагання командні. Склад команди - 9 осіб. Зустрічі проводяться з трьох партій. Система 

проведення змагань визначається суддівською колегією залежно від кількості заявлених команд. 

Змагання проводяться згідно з чинними правилами змагань. 

Теніс настільний 

Змагання особисто-командні в одиночних розрядах. Склад команди - 2 особи  

Система проведення змагань визначається суддівською колегією залежно від кількості 

заявлених команд. Особисті змагання серед чоловіків і жінок проводяться окремо. Змагання 

проводяться згідно з чинними правилами змагань. 

 

Шахи 

Змагання особисто-командні. Склад команди - 2 особи. 

Система проведення змагань визначається суддівською колегією залежно від кількості 

заявлених учасників. Змагання проводяться згідно з чинними правилами змагань окремо серед 

чоловіків та жінок. 

 

Шашки 

Змагання особисто-командні. Склад команди - 2 особи. 

Система проведення змагань визначається суддівською колегією залежно від кількості 

заявлених учасників. Змагання проводяться згідно з чинними правилами змагань окремо серед 

чоловіків та жінок. 



 

6. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ СПАРТАКІАДИ 

6.1 Підготовка спортивних споруд до проведення змагань Спартакіади здійснюється 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2025 "Про порядок 

підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових 

спортивних та культурно-видовищних заходів”. 

6.2 Відповідальність за підготовку та підтримання у належному стані спортивних споруд 

покладається на їх власників. 

 
7. ВИЗНАЧЕННЯ І НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ І ПРИЗЕРІВ 

7.1 Переможці  Спартакіади визначаються: 

- в особистій першості кожного виду програми (теніс настільний, шахи, шашки) та 

командній першості (волейбол, міні-футол); 

- у командній першості з видів спорту (теніс настільний, шахи, шашки); 

- у загальнокомандній першості серед збірних команд депутатських корпусів  

представників виконавчих органів, адміністрацій та  бюджетних установ міста Бурштин,  

Більшівцівської  ОТГ та  Галицького району  

7.3. Особиста першість у кожному виді програми визначається згідно з чинними 

правилами змагань з видів спорту. 

7.4. У кожному виді програми учаснику за зайняте місце нараховуються очки згідно з 

Таблицею нарахування очок . 

7.5. Командна першість у видах спорту - теніс настільний, шахи, шашки - визначається за 

найбільшою сумою очок, набраних учасниками команд. 

7.6. Загальнокомандна першість у Спартакіаді серед збірних команд визначається за 

найбільшою сумою очок, набраних учасниками команд з видів спорту. При однаковій кількості 

очок у двох або більше команд у загальнокомандному заліку перевага надається командам, що 

мають більше I, II, III і т. д. місць у командному заліку; при рівності й цього показника - командам, 

що мають більше I, II, III і т. д. особистих місць з видів програм. 

7.7. Команди, які посіли I, II, III місця у командному і загальнокомандному заліках, є 

переможцями і нагороджуються грамотами та кубками. 

  7.8. Учасники, які посіли I, II, III місця в особистій першості в кожному з видів програм, є 

переможцями і нагороджуються медалями, грамотами. 

 

8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ 

8.1. Усі витрати на підготовку та проведення  Спартакіади здійснюється за рахунок коштів 

місцевих бюджетів та з інших джерел фінансування, дозволених чинним законодавством. 

8.2. Витрати, пов’язані з відрядженням збірних команд для участі в  Спартакіаді, проїзд у 

дві сторони, добові в дорозі, здійснюються за рахунок організацій, які відряджають. 

 

9. ПОРЯДОК І ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК 

9.1. Для участі у змаганнях  Спартакіади команди подають до відповідного 

Організаційного комітету попередню заявку (додаток 1). 

9.2. Для участі у змаганнях Спартакіади команди подають до 18 жовтня  2019 року 

попередню (додаток 1) та поіменну (додаток 2) заявки до мандатної комісії. 

В день проведення змагань команди подають до Мандатної комісії такі документи: 

- поіменну заявку (додаток 2) у 2-х екземплярах, завірену керівником і лікарем, підпис 

якого має бути підтверджено закладом охорони здоров’я; 

- технічну заявку (додаток 3) на кожен вид спорту окремо; 

- ксерокопії паспорта; 

 


