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1. Загальні положення 

 

Положення складено на виконання Закону України «Про освіту» від 

5.09.2017 р. №2145-VIII, Закону України «Про вищу освіту» від №1556-VII, 

Указу Президента України №1148 від 28.08.2004 р. “Про Національну 

доктрину розвитку фізичної культури і спорту”, Указу Президента України 

№540 від 21.07.2008 р. “Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту 

в Україні, а також враховуючи досвід проведення кафедрою фізичного 

виховання Національного університету біоресурсів і природокористування 

України (далі – НУБіП України) спортивних змагань, спартакіад за останні 

десятиріччя. 

Спартакіада “Здоров’я” серед наукових, науково-педагогічних  

працівників і співробітників базового підрозділу НУБіП України (далі – 

спартакіада “Здоров’я”) проводилась в університеті з 1982 до 1991 року і 

була відновлена з 2000-2001 навчального року. 

Метою проведення змагань спартакіади “Здоров’я” є: 

- формування культури здорового способу життя, залучення науково-

педагогічних, наукових працівників і співробітників  до систематичних занять 

фізичною культурою і спортом, організації культурного дозвілля; 

- формування особистості учасників освітнього процесу викладача, 

студента (на прикладі викладача) - шляхом утвердження здорового способу 

життя, залучання до участі у фізкультурно-масових і спортивних заходах, як 

складової освітнього процесу; 

- спілкування учасників з різних команд базового підрозділу НУБіП 

України; 

- підготовка збірних команд НУБіП України для участі у районних, 

міських, всеукраїнських змаганнях. 

 

 

2. Види, програма, терміни змагань 

 

Змагання спартакіади “Здоров’я” проводяться щороку впродовж 

навчального року. 

Перелік змагань, які включені до програма спартакіади “Здоров’я”, 

орієнтовні терміни змагань, склад команди наведено у таблиці 1.  

Календарний план з термінами змагань спартакіади “Здоров’я” на 

навчальний рік затверджується керівництвом НУБіП України на початку 

навчального року і розміщується на сайті університету http://nubip.edu.ua.  

Остаточні терміни змагань визначає кафедра фізичного виховання. 

Терміни проведення змагань можуть бути змінені або змагання відмінені 

виходячи з обставин, що склалися (погодні умови, проведення в НУБіП 

України зборів вченої ради, ректорату, деканатів, додаткових змагань, 

кубків, спортивних свят, наявність вільних аудиторій для змагань, участь 

збірних команд університету у міських, всеукраїнських змаганнях за 

викликом або інші форс-мажорні умови). 

http://nubip.edu.ua/
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Таблиця 1. Програма Спартакіади «Здоров’я» НУБіП України, 

орієнтовні терміни змагань, склад команд учасників 
 

№ Вид спорту Термін змагань Склад команди 

1.  Шахи Лютий 
5 основних гравців, не менше 1 

жінки + до 5 запасних 

2. 3 Теніс настільний Березень 
Без обмежень, залік за 3 

результатами незалежно від статі 

3. 4 Бадмінтон Березень 
Без обмежень, залік за 2 

результатами незалежно від статі 

4. 5 

Баскетбол 3 х 3 

 

або баскетбол 

Березень 

3 особи на ігровому майданчику 

+ до 3 запасних незалежно від статі 

5 осіб на ігровому майданчику  

+ до 5 запасних на гру 

незалежно від статі 

5.  Волейбол 
Березень - 

квітень 

6 осіб на ігровому майданчику 

+ до 6 запасних на гру 

незалежно від статі 

6.  Міні-футбол Червень 

5 гравців + 1 воротар на ігровому 

майданчику + до 6 запасних на гру 

незалежно від статі 
 

За поданням керівництва університету програма змагань може бути 

змінена. 

Регламент проведення кожного змагання спартакіади “Здоров’я” 

наведено у п. 8 цього положення. 

 

3. Керівництво 

 

Керівництво організацією змагань спартакіади «Здоров’я» здійснює 

проректор з навчальної і виховної роботи, директор ННЦ виховної роботи і 

соціального розвитку, завідувач кафедри фізичного виховання гуманітарно-

педагогічного факультету. 

Головний суддя спартакіади “Здоров’я” – завідувач кафедри фізичного 

виховання (за посадою). Головний секретар спартакіади “Здоров’я” – 

заступник завідувача кафедри фізичного виховання зі спортивної роботи (за 

посадою). 

Для проведення кожного окремого змагання розпорядженням по 

кафедрі фізичного виховання затверджується головний суддя, головний 

секретар і склад суддівських бригад. 

Кафедра фізичного виховання визначає формат (систему) проведення 

змагань (за коловою системою, по групах, за сіткою Double-

elimination_tournament (сітка Winner`s - команди грають до двох поразок), 

змішаною або іншою). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Double-elimination_tournament
https://en.wikipedia.org/wiki/Double-elimination_tournament
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Функціональні обов’язки головного судді окремих змагань: 

- готує попередню інформацію про змагання, оголошення, афіші, 

інформацію про змагання до розміщення на сайті НУБіП України; 

- проводить збори представників команд, на яких оголошує формат 

змагань, додаткову інформацію; 

- проводить інструктаж суддів перед початком змагань; 

- приймає рішення про допуск спортсменів і команди до змагань за 

наявності оформленої заявки на участь у змаганнях, приналежності 

спортсменів до структурних підрозділів; 

- організує і керує роботою суддів під час змагань; 

- приймає рішення по скаргам від представників команд в ході 

змагань, якщо такі будуть; 

- забезпечує підготовку, набір на комп’ютері, друк, публікацію 

поточних, попередніх і остаточних результатів змагань (особисті та 

командні протоколи, таблиці, сітки змагань, списки усіх учасників 

змагань), підписує протоколи результатів змагань; 

- готує звіт, статтю про підсумки змагань та хід багатоденних змагань 

для розміщення на сайті НУБіП України. 

Головний суддя окремих змагань протягом двох робочих днів 

зобов’язаний надати головному секретарю спартакіади “Здоров’я” звіт про 

змагання з комплектом документації (заявки команд, робочі і підсумкові 

надруковані протоколи змагань) і доповідає на найближчому засіданні 

кафедри фізичного виховання про результати змагань. 

За наявністю скарг від представників команд, поданих до затвердження 

результатів, рішення щодо них приймає головний суддя з виду програми 

спартакіади студентів. Якщо представник команди, який подав скаргу, не 

згоден з прийнятим рішенням щодо поданої ним скарги, він подає до 

апеляційного журі протест на рішення головного судді. Розгляд протестів, 

якщо такі будуть, і прийняття рішень за ними здійснює апеляційне журі. 

Рішення апеляційного журі є остаточним. 

Склад апеляційного журі спартакіади “Здоров’я”: 

- голова первинної профспілкової організації НУБіП України (за посадою) 

- голова апеляційного журі; 

- декан гуманітарно-педагогічного факультету (за посадою); 

- завідувач кафедри фізичного виховання (за посадою); 

- заступник завідувача кафедри фізичного виховання з науково-методичної 

роботи (за посадою). 

Протест на рішення головного судді щодо скарги (стосовно допуску 

або результату спортсмена, гри, туру, змагань) подається представником 

команди головному секретарю змагань у письмовій формі на ім’я голови 

апеляційного журі. У протесті має бути зазначено пункт цього положення, 

регламенту або правил змагань з виду спорту, який порушено. Протести 

подаються до затвердження результатів змагань на засіданні кафедри 

фізичного виховання. 

Протест має бути розглянуто протягом доби. Головний суддя змагань, 
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під час яких поступив протест, доповідає інформацію стосовно протесту і 

не має права голосу під час голосування та прийому остаточного рішення за 

протестом. Рішення за протестом приймається більшістю голосів 

апеляційного журі, при рівності голосів рішення голови апеляційного журі 

є вирішальним.  

 

4. Учасники  

 

У спартакіаді “Здоров’я” беруть участь збірні команди структурних 

підрозділів базового підрозділу НУБіП України до складу яких входять 

наукові, науково-педагогічні працівники і співробітники. Студенти і 

аспіранти НУБіП України денної форми навчання, які  також працюють 

науковими, науково-педагогічними працівниками у базовому підрозділі 

НУБіП України, до участі у змаганнях спартакіади “Здоров’я” не 

допускаються (вони беруть участь у змаганнях спартакіади студентів 

НУБіП України). Поза конкурсом у спартакіаді “Здоров’я” можуть брати 

участь команди або окремі учасники (в особисто-командних видах спорту) 

з відокремлених структурних підрозділів НУБіП України. 

Вік учасників спартакіади „Здоров’я” без обмежень, але у змаганнях з 

баскетболу 3 х 3, міні-футболу до заявки на гру допускається обмежена 

кількість учасників віком тридцять чотири роки i молодших (за роком 

народження): баскетбол 3 х 3, міні-футбол – 2 особи до протоколу гри, 1 

особа на майданчику. Умови участі можуть бути уточнені під час зборів 

представників команд за погодженням з більшістю від загальної кількості 

представників факультетів, ННІ. 

Кількісний склад команди в окремих видах змагань спартакіади 

“Здоров’я” наведений у таблиці № 1 та у регламенті кожного змагання, в 

ході змагань дозволяється робити дозаявку учасників.  

Заявки на участь у змаганнях надсилаються на електронну пошту 

кафедри фізичного виховання, заявки за підписом керівника структурного 

підрозділу, завірені печаткою, подаються головному судді змагань на 

зборах представників команд або безпосередньо перед початком кожного 

змагання. У заявках обов’язково зазначається повна назва структурного 

підрозділу, прізвище, ім’я, по-батькові учасника (повністю), вчене звання, 

посада працівника. Команди, які не подали заявки, до змагань не 

допускаються. Зразки заявок наведено у додатках 1, 2. 

До участі у змаганнях допускаються учасники, стан здоров’я яких 

дозволяє брати участь у змаганнях. Під час змагань спортсмен несе особисту 

відповідальність за стан власного здоров’я, що підтверджується особистим 

підписом у заявці. Представник команди несе відповідальність за 

дотримання регламенту змагань, поведінку та дії кожного учасника своєї 

команди на змаганнях. 

Під час змагань усі учасники повинні мати при собі документ, який 

засвідчує приналежність учасника до команди: посвідчення викладача або 

співробітника університету, і пред`явити документ за вимогою головного 
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судді з виду програми змагань. 

Команди з ігрових видів спорту запрошуються до змагань в єдиній 

спортивній формі. 

Відповідальність за підготовку команд та своєчасне прибуття їх до 

місця проведення змагань покладається на заступників деканів, заступників 

директорів ННІ з виховної роботи, фізкультурно-масової та спортивної 

роботи. 

Обов'язки та права учасників. 

 

Учасник змагань зобов'язаний: 

- знати і дотримуватися цього положення, діючих правил змагань з 

виду спорту; 

- негайно з'явитися за викликом суддівської колегії; 

- бути ввічливим і коректним по відношенню до всіх учасників, 

суддів, осіб, які проводять і обслуговують змагання; 

- пред’явити головному судді з виду програми змагань (за вимогою) 

документ, який засвідчує приналежність спортсмена до команди. 

Учасник має право: 

- звертатися до суддівської колегії через представника або капітана 

своєї команди; 

- за необхідністю звертатися до лікаря змагань. 

Представник, капітани команди. Кожна команда, що бере участь у 

змаганнях, повинна мати свого представника. Обов'язки представника може 

виконувати капітан команди. 

Представник (капітан команди) є керівником команди і здійснює 

необхідний зв'язок між суддівською колегією і учасниками. Представник 

несе відповідальність за дисципліну учасників змагань. 

Представник бере участь у зборах представників команд і нарадах 

суддівської колегії, якщо вони проводяться спільно з представниками. 

 

5. Визначення результатів 

 

Окремі змагання спартакіади “Здоров’я” відбуваються згідно з 

чинними правилами змагань з виду спорту, цим положенням, додатковою 

інформацією, оголошеною головним суддею змагання на зборах 

представників команд. 

Особиста першість у змаганнях з особисто-командних видів спорту 

визначається згідно правил змагань з виду спорту, цього положення. 

Формат проведення змагань в командних, ігрових видах спорту 

визначає кафедра фізичного виховання: за коловою системою, або по 

групах, або за сіткою Double-elimination_tournament (сіткою Winner`s - 

команди або учасники грають до двох поразок) або за змішаною системою, 

або інше у залежності від кількості учасників, команд, наявного часу в 

ігровий залі для проведення змагань. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Double-elimination_tournament
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У змаганнях з командних, ігрових видів спорту за одну неявку або 

недопуск на тур, гру команда отримує нуль очок у таблиці результатів, у 

сітці змагань команді записується “ - ”, команді, яка очікувала суперника 

записується “ + ”, за дві неявки або недопуск до гри (у змаганнях на 

попередньому етапі (у групах) – команда може бути знята зі змагань і місця 

у підсумковому протоколі не отримати. Результати ігор інших команд, які 

грали із знятою командою, на першому етапі змагань, анулюються. Неявка 

зараховується команді, якщо вона не з’явилась на гру протягом 15 хвилин 

після часу, призначеного за розкладом (на змаганнях з баскетболу 3 х 3 – 5 

хвилин.). 

Місце команди у командних, ігрових видах спорту (волейбол, міні-

футбол, шахи) визначається відповідно до формату проведення турніру 

оголошеного головним суддею змагань на зборах представників команд 

(змагання за коловою системою, або по групам, або за сіткою Double-

elimination_tournament - команди грають до двох поразок) або за змішаною системою. 

Місце команди у змаганнях з шахів, при проведенні змагань за коловою 

системою або по групах, визначається за найбільшою сумою очок набраною 

командою в усіх турах. За рівною сумою очок у двох (або більше) команд, вище 

місце займає команда, яка має більшу суму очок на першій дошці, потім на 

другій і т.д. 

Місце команди у змаганнях з особисто-командних видів спорту (теніс 

настільний, бадмінтон) визначається за найбільшою сумою балів, 

набраних заліковими учасниками команди відповідно до таблиці 2. 

 

Таблиця 2. Нарахування балів за зайняті місця спортсменами в 

особисто-командних змаганнях для визначення командної першості 

 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Бали 50 45 40 36 32 29 27 25 23 21 20 19 18 17 16 

Місце 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30 

Бали 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Загальнокомандне місце у спартакіаді “Здоров’я” визначається за 

найбільшою сумою балів, набраних у чотирьох видах спорту (з 6 видів спорту, 

перелічених у таблиці 3). Бали нараховуються відповідно до таблиці 3.  

 

Таблиця 3. Нарахування балів до загальнокомандної першості за 

зайняті місця команд в окремих видах спорту спартакіади „Здоров’я” 

 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Бали 140   120     105      90 80 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 3 2 1 

 

У разі рівної кількості балів вище місце займає команда, яка у 

змаганнях з окремих видів спорту зайняла більшу кількість перших місць, а 

https://en.wikipedia.org/wiki/Double-elimination_tournament
https://en.wikipedia.org/wiki/Double-elimination_tournament
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при рівній кількості – других місць, потім – третіх місць і т.д. 

Головний суддя з виду спорту спартакіади «Здоров’я» має забезпечити 

підведення особистих і командних підсумків змагань, із зазначенням у 

протоколах змагань прізвищ кожного з учасників змагань, які фактично 

приймали участь у змаганнях: виходили на майданчик (бадмінтон, 

баскетбол 3 х 3, волейбол, міні-футбол,) грали хоч в одному турі (теніс 

настільний, шахи). Результати змагань спартакіади «Здоров’я» 

затверджуються на засіданні кафедри фізичного виховання за наявністю 

надрукованих протоколів змагань і письмового звіту про змагання. 

 

6. Нагородження 

 

Спортсмени, які зайняли 1-3 місця в особистому заліку у кожному 

змаганні спартакіади «Здоров’я» та у складі команд з ігрових і командних 

видів спорту, нагороджуються грамотами відповідного ступеня. 

Команди, які зайняли 1-3 місця у кожному змаганні спартакіади 

«Здоров’я», нагороджуються грамотою відповідного ступеня, за 1 місце – 

перехідним кубком. 

Команди, які зайняли 1-3 місця у загальнокомандному заліку 

спартакіади «Здоров’я», нагороджуються грамотами, перехідними кубками; 

нагороди вручаються на загальноуніверситетських заходах (зборах, 

вечорах, святах). 

Організатори змагань можуть нагороджувати переможців, призерів, 

кращих гравців турнірів додатковими призами за рахунок додатково 

залучених коштів. 

 

7. Фінансування 

 

Витрати на організацію та проведення змагань, придбання необхідного 

спортінвентарю для проведення змагань, нагородження за рахунок НУБіП 

України, позабюджетних коштів факультетів, ННІ, структурних підрозділів, 

благодійного фонду “ Голосіївська ініціатива 2020”, профкому 

співробітників НУБіП України, навчально-оздоровчо-спортивного центру 

НУБіП України. 

Придбання спортивної форми, інвентарю для збірних команд 

структурних підрозділів НУБіП України – за рахунок позабюджетних 

коштів структурних підрозділів НУБіП України. 
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8. Регламент проведення змагань спартакіади “Здоров’я” 

з окремих видів спорту 
 

8.1. Бадмінтон 
 

Змагання – особисто-командні. Місце проведення – ігрова зала. Склад 

команди без обмежень. Формат проведення змагань визначає кафедра 

фізичного виховання. Головний суддя змагань доводить додаткову 

інформацію на зборах представників команд. 

Кожний матч складається з трьох геймів до виграшу двох геймів. Гейм 

виграє сторона, яка набирає 11 очок у жінок та 15 очок у чоловіків. Змагання 

можуть проводиться як у одиночних іграх, так і у парних іграх. 

Кожен учасник змагань приходить на гру з власною ракеткою. 

Особиста першість визначається або за сіткою Double-

elimination_tournament (сіткою Winner`s - команди або учасники грають до 

двох поразок), або за коловою системою, по групах. При проведенні змагань 

за коловою системою місця учасників визначаються за найбільшою сумою 

очок набраних учасником в одиночних іграх (в групі або в турнірі). За 

перемогу у одиночній грі учаснику нараховується 1 очко, за поразку – 0 

очок. Якщо два учасника набрали рівну кількість очок в групі, то вище місце 

займає учасник, який виграв особисту одиночну гру між ними.  

Командна першість визначається за сумою балів двох кращих учасників 

команди за таблицею 2. За однаковою сумою балів вище місце займає 

команда, яка має більшу кількість перших, потім других, потім третіх і т.д. 

особистих місць, при рівних показниках команди займають однакове місце. 

 

8.2. Баскетбол 3 х 3, баскетбол 
 

Змагання командні. Місце проведення – ігрова зала або відкритий 

баскетбольний майданчик. Формат проведення змагань визначає кафедра 

фізичного виховання. Головний суддя змагань доводить додаткову 

інформацію на зборах представників команд.  

Баскетбол 3 х 3. Склад команди до 6 учасників незалежно від статі. (3 

основних та до 3 запасних гравців). Змагання відбуваються одночасно на двох 

майданчиках (на одне кільце). Ігри складаються з 1-го періоду (10 хвилин) або 

гра відбувається до 11 очок. 

Баскетбол. Кількість учасників за заявкою від команди без обмежень 

незалежно від статі, кількість учасників за протоколом гри до 10 гравців (5 

основних та до 5 запасних). Ігри складаються з 2-ох періодів по 10 хвилин, 

перерва 5 хвилин. 

Командна першість визначається або за сіткою Double-

elimination_tournament (сіткою Winner`s - команди або учасники грають до 

двох поразок), або за коловою системою, по групах. При проведенні змагань 

по групах командна першість визначається за найбільшою сумою очок, 

набраних усіма учасниками команди в усіх турах. За виграш команді 

https://en.wikipedia.org/wiki/Double-elimination_tournament
https://en.wikipedia.org/wiki/Double-elimination_tournament
https://en.wikipedia.org/wiki/Double-elimination_tournament
https://en.wikipedia.org/wiki/Double-elimination_tournament
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нараховується 2 очки, за поразку  – 1 очко, за неявку на гру – 0 очок. За дві 

неявки на гру на першому (груповому) етапі змагань команда може бути 

знята зі змагань. За однаковою сумою очок у двох команд вище місце займає 

команда, яка виграла гру між цими командами (особисту гру). За однаковою 

сумою очок у трьох команд вище місце займає команда, яка має кращу 

різницю закинутих м`ячів у іграх між цими командами. 

 

8.3. Волейбол 
 

Змагання командні. Місце проведення – спортивний комплекс НУБіП 

України. Кількість учасників за заявкою від команди без обмежень 

незалежно від статі, кількість учасників за протоколом гри до 12 гравців (6 

гравців на майданчику та до 6 запасних). Формат проведення змагань 

визначає кафедра фізичного виховання. Головний суддя змагань доводить 

додаткову інформацію на зборах представників команд. 

Ігри складаються з трьох партій до двох перемог (третя партія скорочена 

– до 15 очок). 

Командна першість визначається за сіткою Winner`s або при іграх за 

коловою системою чи по групах – за найбільшою сумою очок, набраних 

командою в групі в усіх турах. За виграш команді нараховується 2 очки, за 

поразку – 0 очок. За дві неявки на гру на першому (груповому) етапі змагань 

команда може бути знята зі змагань. За однаковою сумою очок у двох 

команд вище місце займає команда, яка виграла гру між цими командами 

(особисту гру).  За однаковою сумою очок у трьох або більше команд вище 

місце займає команда, яка має: 

- краще співвідношення партій у всіх зустрічах; 

- краще співвідношення м’ячів у всіх зустрічах. 

 

8.4. Міні-футбол 
 

Змагання командні. Місце проведення – спортивний комплекс НУБіП 

України. Кількість учасників за заявкою від команди без обмежень, 

кількість учасників за протоколом гри 12 гравців (4 польові гравці + 1 

воротар + до 7 запасних). Кількість замін під час гри необмежена і дозволена 

зворотна заміна гравця. Час гри: 2 тайми по 15 хвилин з 5-ти хвилинною 

перервою. Остання хвилина гри відраховується за „чистим” часом. Кожна 

команда може взяти 1 хвилину відпочинку в кожному таймі. 

Формат проведення змагань визначає кафедра фізичного виховання з 

урахуванням побажань представників команд. Головний суддя змагань 

доводить додаткову інформацію на зборах представників команд. 

Змагання проводяться відповідно до „Методичних рекомендацій 

проведення змагань з міні-футболу спартакіади „Здоров`я” НУБіП 

України”. 

При проведенні змагань за коловою системою змагання проводяться у 

два етапи. 



 10  

І етап (ігри у групах)  командні результати визначаються за: 

а) найбільшою кількістю очок, набраних у зустрічах (перемога – 3, 

нічия – 1, поразка – 0 балів) 

б) при однаковій кількості очок у двох або більше команд, місця 

визначаються за наступними показниками: 

- краща різниця забитих і пропущених м`ячів в іграх між собою ; 

- найбільша кількість перемог в усіх іграх ; 

- краща різниця забитих і пропущених м`ячів в усіх іграх; 

- найбільша кількість забитих м`ячів в усіх іграх; 

- пробиття 6-ти метрових ударів (по 3 удари гравцями кожної команди). 

ІІ етап (стикові ігри, фінал) – ігри на вибування (1\4 або 1\2, фінал) 

переможець гри визначається за: 

а) результатом гри в основний час; 

б) результатом пробиття 6-ти метрових ударів (по 3 удари гравцями 

кожної команди); 

в) якщо серія 6-ти метрових ударів (по 3 удари гравцями кожної 

команди) не виявила переможця, 6-ти метрові  удари пробиваються до 

першого не забитого м`яча  однією з команд. 

 

8.5. Теніс настільний 
 

Змагання особисто-командні. Місце проведення – ігрова зала. Склад 

команди без обмежень. Ігри проводяться до 11 балів. Кожен гравець виконує 

2 подачі вряд. Кожна гра складається з трьох партій, але якщо рахунок 

партій 2:0, то третя партія не проводиться. 

Формат проведення змагань визначає кафедра фізичного виховання. 

Головний суддя змагань доводить додаткову інформацію на зборах 

представників команд.  

Командна першість визначається або за сіткою Double-

elimination_tournament (сіткою Winner`s - команди або учасники грають до 

двох поразок), або за коловою системою, по групах. 

При проведенні змагань за коловою системою місця учасників 

визначаються за найбільшою сумою очок, набраних учасником в особистих 

зустрічах (в групі або в турнірі). За перемогу у грі учаснику нараховується 

1 очко, за поразку – 0 очок. Якщо два учасника набрали рівну кількість очок 

в групі, то вище місце займає учасник, який виграв особисту зустріч між 

ними. Командна першість визначається за сумою балів, набраних 

спортсменами команди за таблицею 2. За однаковою сумою балів вище 

місце займає команда, яка має більшу кількість перших, потім других, потім 

третіх і т.д. особистих місць. 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Double-elimination_tournament
https://en.wikipedia.org/wiki/Double-elimination_tournament
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8.6. Шахи 
 

Змагання командні. Місце проведення змагань оголошує головний 

суддя на зборах представників команд. Склад команди 5 учасників, з яких 

має бути не менше 1 жінки і до 5 запасних, всього до 10 осіб. Дозволяється 

робити дозаявку в ході турніру. Основний склад визначається за протоколом 

гри команди у першому турі або у заявці. Гравець основного складу після 1-

го туру має надалі грати тільки на тій же дошці, запасний гравець може 

грати на будь-якій дошці. На п’ятій дошці грають тільки жінки. 

Регламент очікування команд суперника – 15 хвилин, після чого 

команді, яка не з`явилася на тур, може бути зарахована поразка.  

Партії проводяться з контролем часу за шаховим годинником, час гри 

– кожному учаснику по 25  хвилин. 

Формат проведення змагань визначає кафедра фізичного виховання. 

Командна першість може визначатись за коловою системою, або за сіткою 

Double-elimination_tournament (сіткою Winner`s - команди грають до двох 

поразок), або інші формати. 

За перемогу у партії учаснику нараховується 1 бал, за нічию – 0,5 бала, 

поразка – 0 балів. 

При проведенні змагань за коловою системою, по групах командна 

першість в турнірі або в групі визначається за найбільшою сумою балів, 

набраних усіма учасниками команди в усіх турах. За однакової суми балів у 

групі/турнірі вище місце займає команда, яка виграла особисту зустріч. 

В разі нічийного результату двох команд команда-переможець 

визначається за результатом гри за першою дошкою, далі за другою і т.д. За 

рівності усіх показників команда переможець визначається за додатковою 

грою між учасниками, які грали за першою дошкою, гра проводиться за 

шаховим годинником (по 5 хвилин на учасника). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Double-elimination_tournament
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Додаток 1. 

З а я в к а 

на участь у спартакіаді „Здоров’я ” серед наукових, науково-педагогічних 

працівників і співробітників базового підрозділу НУБіП України   

20__ - 20__  навчального року 

 

з     _____________________________________ (вид спорту) 

(бадмінтону, баскетболу 3 х 3, волейболу, міні-футболу, тенісу настільного) 

   

від команди   _____________________________________________ 

 

Початок змагань: ___   _______________ 20 ___  р. 

 

 

Декан факультету/Директор ННІ/ 

Керівник структурного підрозділу  _____________ 

М.п. 
 

Капітан команди _____________  

 

 Моб. тел.: ____________ 

“ ___ “ ____________ 20__ р. 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по-батькові 
Рік 

народж. 
Посада,  кафедра 

(підрозділ) 

Несу власну 

відповідальність 

за стан здоров’я 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      



 13  

Додаток 2. 

З а я в к а 

на участь у спартакіаді „Здоров’я ” серед наукових, науково-педагогічних працівників і співробітників  

базового підрозділу НУБіП України  20__ - 20__  навчального року 

з   ш а х і в 

  від команди _____________________________________________________________ 
 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада,  кафедра 

(підрозділ) 

№ 

дош-

ки 

Результат по турах Особистий 

підпис 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

Команда з якою грали:          

Рахунок:           

 
Декан факультету/Директор ННІ/ 

Керівник структурного підрозділу  ___________________  

М.п. (Підпис) (Ініціали, прізвище)  

Капітан команди  _________________  Моб. тел.: ____________________ 
 (Підпис) (Ініціали, прізвище)  

  

“ ___ “ ____________ 20__ р. 
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