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м. Київ - 2015 рік



І. Мета та завдання 
 

Змагання з волейболу, як форма спортивно-масової роботи в 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України (далі – 
НУБіП України), проводяться з метою залучення студентів і працівників до 
систематичних занять фізичною культурою і спортом,  підвищення їх мотивації 
до ведення здорового способу життя та зміцнення здоров’я, формування у них 
загальної культури, колективізму, навичок і майстерності гри у волейбол, 
популяризації та збільшення числа шанувальників цього виду спорту. 

 
II. Керівництво змаганнями 

 
Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань Аматорської 

Ліги НУБіП України з волейболу «Весна 2015» здійснюється відповідальним за 
реалізацію проекту (керівником проекту) Тищенко В.І., безпосереднє 
проведення - секретаріатом з підготовки та проведення змагань, при підтримці 
Федерації волейболу м. Києва.  

 
III. Система проведення змагань 

 
Змагання проводяться в два етапи: 
I етап – ігри в підгрупах. Кожна з команд – учасниць змагань грає в одній 

із чотирьох підгруп з усіма командами – учасницями цієї підгрупи.  
Перші дві команди – переможниці в кожній з чотирьох підгруп виходять 

до фінальної частини змагань. 
 II етап – фінальні ігри. Змагання проводяться серед восьми команд - 

учасниць по схемі «double elimination».        
 

IV. Порядок проведення змагань і визначення переможців 
 
Усі змагання Аматорської Ліги НУБіП України з волейболу «Весна 2015» 

проводяться в три партії до виграшу двох партій однією з команд - учасниць.  
Ігри проводяться м'ячами: «Мікаsа МVА-330», «Мікаsа VSV300-STAR-

Y».  
М'ячі для гри визначаються за згодою команд - учасниць. 
Змагання проводяться за правилами паркового волейболу.  
Кожна партія грається до 15 очок, завершується за обов’язкової умови 

переваги в рахунку однієї з команд – учасниць у два очка.  
Заповнюються протоколи ігрових зустрічей команд. Результати ігор 

вносяться до турнірної таблиці змагань. 
Місця команд в турнірній таблиці змагань визначаються за найбільшою 

кількістю набраних ними очок.  
Нарахування командам очків здійснюється за системою: 
виграш - 2 очка, 
поразка - 1 очко, 
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неявка на гру   - 0 очок. 
В разі наявності однакової кількості очок у двох і більше команд, місця 

учасників у турнірній таблиці змагань визначаються так: 
1)  за кращим співвідношенням виграних і програних партій в усіх 

проведених ігрових зустрічах; 
2) у випадку, коли співвідношення партій є однаковим, - за 

кращим співвідношенням м'ячів, виграних і програних кожною з команд у всіх 
проведених нею ігрових зустрічах; 

3)  у випадку, коли співвідношення виграних і програних м'ячів є 
однаковим, місця команд визначаються за результатами гри між ними. 
 

V. Учасники змагань, терміни та умови подання заявок 
 

В Аматорській Лізі НУБіП України з волейболу «Весна 2015» беруть 
участь змішані команди, учасниками яких можуть бути чоловіки та жінки. 

До участі в змаганнях допускаються всі бажаючі, окрім учасників 
Київської зальної ліги з волейболу 2014-2015 р.р. (чоловіки). 

Склад команди – учасниці змагань: від чотирьох до шести осіб. 
Ігрова зустріч починається, коли на волейбольній площадці знаходиться 

не менше чотирьох гравців кожної з команд – учасниць. 
У випадку, коли на момент початку ігрової зустрічі на волейбольній 

площадці знаходиться не достатня кількість гравців, команда отримує поразку, 
яка відповідним чином фіксується в турнірній таблиці змагань. 

Судді на ігри призначаються керівником проекту змагань Аматорської 
Ліги НУБіП України з волейболу «Весна 2015», з дотриманням відповідних 
етапів і процедур. 

Заявки на участь в Аматорській Лізі НУБіП України з волейболу «Весна 
2015» до секретаріату з підготовки та проведення змагань подаються                          
до 11.05.2015 письмово та шляхом обов’язкової реєстрації учасників за  
електронною адресою: almihajlik@ukr.net . Контактна особа з питань реєстрації 
учасників на участь у змаганнях: Михайлик Олена, моб. тел.: 063-65-35-197. 

Дане положення та зразок заявки на участь у змаганнях (Додаток 1) 
розміщуються на сторінці студентської організації НУБіП України в соціальній 
мережі «ВКонтакте» за електронною адресою: https://vk.com/nubip_official. 
До заявки команди на кожного з гравців додається: розписка про особисту 
відповідальність за свою безпеку і здоров’я під час проведення змагань, копія 
студентського квитка НУБіП України, оригінал якого пред’являється особою – 
учасником змагань в момент реєстрації перед початком кожної ігрової зустрічі. 

Контактна особа з питань подання заявок на участь у змаганнях: 
 Дмитро Стецюк, моб. тел.: 096-46-64-330, dmytro_stetsiuk@ukr.net . 
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VI. Терміни і місце проведення змагань 
 

Дати та час проведення ігор у підгрупах і фіналу визначаються 
секретаріатом з підготовки та проведення змагань після отримання ним 
попередніх заявок учасників змагань.   

Для команд, які беруть участь в Аматорській Лізі НУБіП України з 
волейболу «Весна 2015», календар змагань розміщується на сторінці 
студентської організації НУБіП України в соціальній мережі «ВКонтакте» за 
електронною адресою: https://vk.com/nubip_official.  
 

VII. Витрати на проведення змагань 
 

Витрати на організацію змагань Аматорської Ліги НУБіП України з 
волейболу «Весна 2015», винагородження фахівців, які беруть участь в їх 
підготовці та проведенні, нагородження переможців змагань здійснюються 
шляхом залучення спонсорів і профспілкового комітету студентів НУБіП 
України. 
 

VIII. Нагородження переможців 
 
Команди - переможниці та призери Аматорської Ліги НУБіП України з 

волейболу «Весна 2015» за І, ІІ, ІІІ  місця нагороджуються відповідно: кубком, 
медалями, дипломами.  

Кожна з команд – переможниць змагань отримує м’яч «Мікаsа». 
 За підсумками змагань також можуть бути визначені та нагороджені 
кращі гравці команд в номінаціях: «кращий універсальний гравець», «кращий 
нападаючий гравець», «кращий блокуючий гравець», «кращий захисник 
команди». 
 
 
 
Секретаріат Аматорської Ліги НУБіП України з волейболу «Весна 2015» 
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