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І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ 

1.1. Метою проведення змагань з міні-футболу є: 

1.1.1. Пропаганда здорового способу життя та зміцнення здоров`я серед 

науково-педагогічних, наукових працівників, співробітників та студентів 

НУБіП України. 

1.1.2. Залучення науково-педагогічних, наукових працівників,  

співробітників та студентів НУБіП України до систематичних занять 

фізичною культурою і спортом. 

1.1.3. Підготовка збірних команд НУБіП України до участі у 

всеукраїнських та міських змаганнях серед науково-педагогічних, наукових 

працівників, співробітників та студентів ВНЗ. 

1.1.4. Зміцнення зв`язків між учасниками змагань. 

1.1.5. Розвиток і підвищення ролі фізичної культури та спорту в 

університеті. 

1.1.6. Популяризація масового футболу в Києві та Україні. 

1.2. Завдання змагань. 

1.2.1. Виявленння кращих спортсменів та команд НУБіП України. 

1.2.2. Сприяти подальшому розвитку масового футболу в університеті. 

 

ІІ. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

2.1. Організатори змагань 

2.2.1. Загальне керівництво, контроль і безпосередня організація та 

проведення змагань покладається на ННЦ виховної роботи та соціального 

розвитку та кафедру фізичного виховання НУБіП України. 

2.2.2. Організатори формують оргкомітет змагань.  

2.2.3. Оргкомітету належить виключне право у вирішенні всіх питань, 

які стосуються організації та проведення змагань. 

2.2.4. Організатори змагань не несуть відповідальності за отримання 

ушкоджень та травм під час ігор. 



 

2.2.5. Всі питання, що не передбачені цим Регламентом регулюються 

оргкомітетом. 

2.3. Термін проведення змагань 

Змагання, присвячені Дню працівника сільського господарства в 

Україні, «Кубок Ректора НУБіП України» з міні-футболу серед науково-

педагогічних, наукових працівників, співробітників та студентів НУБіП 

України (далі – Змагання) будуть проходити з 21 жовтня по 4 листопада 2014 

року. 

2.4. Система проведення змагань 

Змагання проводяться за системою, затвердженою на зборах 

представників команд. 

2.5. Тривалість ігор в змаганнях. 

2.5.1. Тривалість гри – два тайми по 20 хвилин з 5-ти хвилинною 

перервою. 

2.5.2. Команда має право взяти по одному однохвилинному «тайм-ауту» 

в кожному таймі. 

2.5.3. У фінальній грі,у випадку нічийного рахунку, призначаються 

після матчові пенальті. 

2.6. Учасники змагань. 

Учасниками змагань є команди: 

2.6.1. Чемпіон та призери Спартакіади «Здоров’я» серед НПП та 

співробітників університету (3 команди) 2013-2014 н.р. 

2.6.2. Чемпіон та призери Спартакіади серед мешканців гуртожитків 

НУБіП України (3 команди) 2013-2014 н.р. 

2.6.3. У випадку відмови учасників, які зазначені в п. 2.6.1, 2.6.2., до 

змагань залучаються команди, які посіли 4-е та наступні місця. 

2.6.4. До змагань допускаються виключно науково-педагогічні, наукові 

працівники, співробітники та студенти (денної форми навчання) НУБіП 

України. 



 

2.6.5. До складу збірних команд студентів-мешканців гуртожитків 

допускаються студенти денної форми навчання, які мешкають виключно в 

зазначеному гуртожитку. 

 

 

 

 

2.7. Календар ігор 

2.7.1. Змагання проводяться згідно календаря, затвердженого головним 

суддею за погодженням з представниками команд. 

2.7.2. Всі учасники повинні дотримуватися календаря змагань. 

2.7.3. Для розгляду переносу гри команда повинна попередити 

головного суддю не пізніше 3-х діб до календарної гри.  

2.7.4. Право переносу ігор належить виключно Оргкомітету змагань. 

2.7.5. Команда, яка має перенесеними кілька ігор, повинна, в першу 

чергу, догравати з тією командою, гра з якою по календарю значиться 

першою. 

2.8. Місце проведення змагань 

2.8.1. Змагання проводяться на футбольному полі зі штучним покриттям 

НУБіП України. 

2.9. Оформлення заявочної документаціїї та заявка на участь у 

змаганнях 

2.9.1. Реєстрацію заявочної документаціїї здійснює Головний суддя 

змагань. 

2.9.2. Оформлення заявочної документації здійснюють офіційні 

представники команд. 

2.9.3. До заявочного листа команди вносять не більше 16-ти гравців. 

2.9.4. Заявочний лист підписує керівник (декан, завідувач гуртожитку) 

та офіційний представник ННІ, факультету або гуртожитку.  



 

2.9.5. За медичний стан, допуск до участі у змаганнях відповідають 

керівники та офіційні представники команд, які підписують заявочний лист. 

2.9.6. Форма заявочного листа встановлюється Оргкомітетом. Для 

студентських команд – додаток 2, для команд співробітників – додаток 3. 

2.9.7. Гравець не може бути заявлений в двох чи більше командах. 

2.9.8. Представник команди має подати заявочний лист до Оргкомітету 

Змагань до 20.10.2014 р. 

2.10. Вимоги до ігрової форми 

2.10.1. Ігрова форма гравців команди складається з футболки, шортів, 

гетрів, щитків (за бажанням), взуття (яке відповідає вимогам гри в міні-

футбол на штучних покриттях). 

2.10.2. На футболці позаду повинен бути номер, за яким прізвище 

гравця внесене у суддівський протокол. 

2.10.3. Футболка вороторя за кольором повинна відрізнятися від форми 

польових гравців обох команд і арбітрів. 

2.10.4. У випадку збігу кольору ігрової форми команд, форму змінює 

команда – господар. Якщо немає можливості виконати ці вимоги, то 

дозволяється скористатись «манішками», в яких повинна грати команда- 

господар. 

2.11. Офіційна процедура перед початком та після закінчення гри 

2.11.1. Перед початком гри гравці команд розташовуються в центрі поля 

обличчям до центральної трибуни. Гравці та арбітри вітають глядачів 

підняттям рук над головою. 

2.11.2. Гравці команди гостей, розташовані зліва від арбітрів, проходять 

повз арбітрів і команду - господаря поля, вітаючи кожного рукостисканням, 

після чого повертаються на початкову позицію, проходячи за гравцями 

команди-господаря поля та арбітрами. 

2.11.3. Гравці команди-господаря поля проходять повз арбітрів, вітаючи 

кожного рукостисканням, і повертаються на початкову позицію, проходячи за 

арбітрами. 



 

2.11.4. Після привітання капітани команд за допомогою жереба 

розігрують право вибору воріт або початкового удару. 

2.11.5. Після закінчення гри команди розташовуються в центрі поля 

поруч з арбітрами. Команди дякують одна одній за гру рукостисканням. 

2.12. Участь гравців у грі 

2.12.1. При проведенні змагань, до протоколу матчу представник 

команди повинен друкованими літерами вписати прізвища та імена не більше 

12-ти гравців. 

2.12.2. Кількість гравців, які знаходяться на майданчику 5 (1 - воротар і 

4 – польових гравці). 

2.12.3. Представники команд зобов`язані за 10 хвилин до початку гри 

надати арбітру чи представнику Організаторів заповнений протокол матчу із 

зазначеними номерами кожного з гравців та підписами капітана і одного з 

офіційних представників. 

2.12.4. До участі у грі допускається не менше 4 гравців з однієї команди 

(1- воротар і 3 – польових гравці). 

2.12.5. Якщо в команді під час гри залишається менше 4 гравців, то 

команді зараховується технічна поразка з рахунком 0:3 (якщо до цього 

моменту дана команда програвала з більшою різницею м`ячів, то фіксують 

рахунок матчу). 

2.12.6. Під час матчів Змагань кількість змін не обмежена з числа 

внесених гравців до протоколу матчу. Зворотні заміни дозволені. 

2.12.7. Під час матчу гравці команд повинні знаходитися в зоні для 

гравців. 

2.12.8. В разі необхідності представники команд мають право вимагати 

пред`явлення документального підтвердження приналежності гравця до ННІ, 

факультету або гуртожитку протягом 24 годин після закінчення матчу. 

2.12.9. В разі відмови в наданні документів гравця, за участь у грі 

гравця, який заявлений чи виступає більш, ніж за одну команду в Змаганні, 

незаявленого або дискваліфікованого, заявленого по фальсифікованим 



 

документам, заявленого з недотриманням вимог Регламенту по заявці гравців 

незалежно від того, внесено його в протокол чи ні, за рішенням Оргкомітету 

його дискваліфікують, а команді зараховують технічну поразку у даній грі 0:3 

(якщо до цього моменту дана команда програвала з більшою різницею м`ячів, 

то фіксують рахунок матчу). Також, за рішенням Оргкомітету з команди 

стягуються 3 очки. 

2.13. Неявка команди на гру 

2.13.1. За неявку на гру, без поважної причини, команді зараховується 

технічна поразка -\+ та накладається штраф – 3 очка, а команді-суперниці – 

технічна перемога – +\-. 

2.13.2. Після повторної неявки на гру без поважної причини команду 

знімають зі змагань. 

2.13.3. Якщо команда, яку було знято зі змагань, провела половину і 

більше ігор, то їй зараховуються технічні поразки (-\+) в іграх, які 

залишились, якщо менше половини – результати анулюються. 

2.14. Визначення переможців та призерів змагань 

2.14.1. Місця команд в турнірній таблиці визначаються за підсумком 

очок, набраних в усіх зустрічах даного етапу. За перемогу нараховується                     

3 очки, за нічию – 1 очко, за поразку очки не нараховуються. 

2.14.2. При однаковій кількості очок у двох або більше команд, місця 

визначаються за наступними показниками: 

- за більшою кількостю очок в іграх даного етапу; 

- за кращою різницею забитих і пропущених м`ячів в іграх між собою 

даного етапу; 

- за найбільшою кількістю перемог в усіх іграх даного етапу; 

- за кращою різницею забитих і пропущених м`ячів в усіх іграх даного 

етапу; 

- за найбільшою кількістю забитих м`ячів в усіх іграх даного етапу; 

- за найбільшою кількістю перемог в усіх іграх змагань; 

- за кращою різницею забитих і пропущених м`ячів в усіх іграх змагань; 



 

- за найбільшою кількістю забитих м`ячів в усіх іграх змагань; 

- за допомогою пробиття 6-ти метрових ударів. По 3 удари кожної 

команди. 

2.14.3. В матчах по «олімпійській системі» (на вибування) у випадку 

нічийного рахунку (по сумі одного чи двох матчів, віповідно системі 

розіграшу) призначаються 6-ти метрові удари (по 3 удари) , якщо переможця 

не було виявлено, то ще 2 (два) інших гравці пробивають по черзі 6-ти метрові 

удари до першого забитого чи не забитого м`яча, якщо переможця знову не 

було виявлено всі гравці команд (включаючи тих, що вже пробивали) 

пробивають по черзі 6-ти метрові удари до першого забитого м`яча.  

2.15. Нагородження 

2.15.1. Нагородження переможців і призерів Змагань проводять 

Організатори. 

2.15.2. Команди, які посіли перше, друге та третє місця в Змаганнях 

нагороджуються кубками, дипломами та цінними подарунками. 

2.15.3. Нагороджується кращий голкіпер, кращий гравець та бомбардир 

турніру. Переможців в цих номінаціях визначає Оргкомітет турніру. 

2.16. Відповідальність команди, керівників, тренерів та гравців 

2.16.1. Керівники команд, офіційні представники, тренери, гравці, які 

беруть участь у змаганнях, повинні виконувати всі вимоги «Правил гри» і 

положень «Регламенту», виявляючи високу дисципліну, організованість, 

повагу до офіційних осіб, арбітрів, суперників та глядачів. 

2.16.2. Команда, керівники команди, представники і тренери несуть 

відповідальність за поведінку гравців своєї команди і не мають права 

втручатися в дії арбітрів. 

2.16.3. Гравці, спортивний одяг яких не відповідає вимогам «Правил 

гри» або такі, що мають неохайний вигляд, до Змагань не допускаються. 

2.16.4. Представникам команд, керівникам команд, тренерам, гравцям, 

вболівальникам забороняється у процесі гри давати будь-які оцінки якості 

арбітражу. 



 

2.16.5. При втручанні гравців, тренерів, представників команд, 

керівників команд, вболівальників команд в дії арбітра в процесі гри, арбітр 

має право зупинити гру. Команді, представники якої, керівники, тренери, 

гравці чи вболівальники заважають продовжувати далі гру, за рішенням 

Оргкомітету зараховується технічна поразка -\+ (якщо до цього моменту дана 

команда програвала з більшою різницею м`ячів, то фіксують рахунок матчу), і 

за рішенням Оргкомітету накладається штраф – 1 очко. 

2.16.6. За недиспліновану поведінку гравців, тренерів, представників 

команд, керівників команд чи вболівальників однієї з команд арбітр має право 

зупинити гру, а цій команді за рішенням Оргкомітету зараховується технічна 

поразка -\+ (якщо до цього моменту дана команда програвала з більшою 

різницею м`ячів, то фіксують рахунок матчу), і за рішенням Оргкомітету 

накладається штраф – 1 очко. Якщо гру не було закінчено з вини обох команд, 

відповідна поразка зараховується кожній з них. 

2.16.7. За невиконання (порушення) положень «Регламенту» та інших 

нормативних документів, до команди або офіційних представників 

застосовуються дисциплінарні санкції. 

2.16.8. Керівники, офіційні представники, тренери, гравці – 

заслуховуються Оргкомітетом, який визначає штрафні санкції. 

2.16.9. Команду, що запізнюється на офіційно визначений термін 

початку гри, треба очікувати не більше 5 хвилин, після чого відповідній 

команді зараховується технічна поразка (-\+), та за рішенням Оргкомітету 

накладається штраф – 1 очко. 

2.16.10. Якщо гравець заявлений за дві команди в одному турнірі, то він 

дискваліфікується зі Змагань. 

2.17. Протести 

2.17.1. Протести або заяви, що були подані за фактом неетичної 

поведінки арбітра або його упереджених дій, суддівства або ставлення до 

команди, розглядаються Оргкомітетом Змагань. 



 

2.17.2. Не приймається до розгляду протест, поданий на рішення арбітра 

у грі: 

- призначення чи не призначення вільного, штрафного або 

шестиметрового удару; 

- визначення виходу м`яча за межі поля і надання права введення м`яча 

у гру; 

- зараховане або незараховане взяття воріт; 

- попередження або вилучення футболіста з поля. 

 

ІІІ. АРБІТРАЖ 

3.1. Здійснення арбітражу 

3.1.1.Арбітраж змагань здійснюється суддями, що призначаються 

Оргкомітетом з числа викладачів кафедри фізичного виховання НУБіП 

України, гравців збірної команди з футболу НУБіП України або іншими 

суддями, залученими Головним суддею змагань. 

3.2. Призначення суддів 

Призначення суддів на гру здійснює Головний суддя змагань. Для 

проведення кожного матчу призначається 2 судді. 

3.3. Обов`язки та функції Головного судді 

3.3.1. Прибути на місце, де проводиться гра не пізніше, ніж за 30 хвилин 

до її початку. 

3.3.2. Разом з представниками команд, що зустрічаються, визначити 

кольори ігрової форми так, щоб запобігти їх збігу. 

3.3.3. Перевірити наявність заявочних листів, прізвіща яких внесені до 

протоколу матчу.  

Примітка: Головний суддя, разом з керівниками команд, несе 

відповідальність за дотримання правил допуску гравців до гри та перебування 

їх, тренерів та офіційних осіб у відповідних місцях ігрового майданчику чи 

спортивного залу. 

3.3.4. Перевірити відповідність футбольної форми у гравців.  



 

3.3.5. Після закінчення гри протягом 10 хвилин оформити протокол 

матчу. 

3.3.6. У протоколі матчу необхідно викласти інформацію про всі 

дисциплінарні санкції (попередження та вилучення), що прийняті відносно 

гравців і/або тренерів та офіційних осіб команд, і будь-які інциденти (травми, 

порушення порядку та інш.), що виникли до, під час та після гри. 

3.3.7. Протокол матчу передається представнику Оргкомітету. 

3.3.8. У випадку ситуацій до початку, на протязі і після матчу, які не 

передбачені цим Регламентом щодо арбітражу матчу Змагань, рішення 

приймає Головний арбітр матчу. 

 

ІV. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ 

4.1. Застосування дисциплінарних санкцій 

4.1.1. Тільки Оргкомітет Змагань має право застосовувати 

дисциплінарні санкції. 

4.1.2. Дві жовті картки, отримані в одній грі, прирівнюються до 

вилучення. У такому випадку гравець підлягає дискваліфікації на одну гру 

(окремі випадки розглядаються Оргкомітетом), а раніше отримані 

попередження не анулюються. 

4.1.3. За три жовті картки, отриманні в Змаганнях, гравець 

дискваліфікується на одну гру.  

4.1.4. Не проведена, з будь-яких причин, гра не враховується в кількість 

ігор, які гравець повинен пропустити у зв`язку з дискваліфікацією. 

4.1.5. Якщо дискваліфікація перевищує кількість ігор, які залишилися у 

поточному сезоні, то частина нездійсненої дискваліфікації за рішенням 

Оргкомітету може переноситись на наступні Змагання. 

4.1.6. Гравець, вилучений з поля, підлягає дискваліфікації.   

4.2. Відповідальність гравців 

4.2.1. У змаганнях, які проводять Організатори, до гравців за порушення 

можуть застосовуватися відповідні санкціїї: 



 

-попередження; 

-вилучення; 

-дискваліфікація на певну кількість матчів або певний термін змагань; 

-позбавлення права участі у Змаганнях, які проводять Організатори. 

4.2.2. Вилучення гравця з поля тягне усунення його від Змагань: 

-два попередження в одній і тій же грі – 1 гра (окремі випадки 

розглядаються Оргкомітетом); 

-фол «останньої надії» – 1 гра; 

-грубу гру – 2 гри; 

-неетичну, некоректну, неспортивну поведінку – 2 гри; 

-інші неспортивні дії – 2 гри; 

-навмисна ловля м`яча або груба затримка гравця – 1 гра; 

-демонстративна незгода з рішенням арбітра – 1 гра; 

-систематичні апеляції до арбітра – 2 гри; 

-агресивна (емоційна) поведінка без бійки – 1 гра; 

-напад (удар, стрибок двома ногами) на гравця або інших присутніх на 

грі осіб – 3 гри; 

-образливі, нецензурні вислови або жести (в т.ч. замах) на адресу 

партнера, суперника, арбітра, інспектора, офіційних та інших осіб присутніх 

на грі – 3 гри; 

-навмисний удар (ногою або рукою) суперника, партнера – 5 ігор; 

-особливо важкий випадок нападу з нанесенням тяжкої травми – 15 ігор 

(чи безстрокова дискваліфікація від Змагань за рішенням Оргкомітету), з 

перенесенням ігор на інші турніри, що проводять Організатори; 

- вчинення бійки – 10 ігор; 

-напад (поштовх, удар ногою або рукою, підніжка, плювок) на арбітра та 

інших офіційних осіб – 10 ігор (чи безстрокова дискваліфікація від Змагань за 

рішенням Оргкомітету). 

4.2.3. Дисциплінарні санкції можуть бути застосовані навіть у тому 

випадку, коли арбітр не бачив грубого прояву або неспортивної поведінки і 



 

тому не прийняв ніякого рішення з цього приводу. Дисциплінарні санкції 

будуть застосовані, якщо тільки цей інцидент бачив представник Оргкомітету. 

4.2.4. Прояви расизму або іншої дискримінації будь кого за расою, 

кольором шкіри, мови, релігії або етнічного походження, що відбуваються у 

формі відкритої образи, наклепу, висловлювань або жестів підлягають 

усуненню на 4 гри. 

4.2.5. Некоректна, агресивна поведінка або провокаційні дії гравця, що 

призвели до безладдя на спортивному майданчику підлягають усуненню на 8 

ігор або на один рік. 

4.2.6. Можливе застосування дисциплінарних санкцій за сукупністю 

покарань. 

4.2.7. Усунення гравця розповсюджується на всі змагання, які проводять 

Організатори. 

 

V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Розгляд суперечливих питань 

Розгляд і вирішення всіх суперечок, які виникають між командами, 

офіційними особами, гравцями здійснюється виключно Оргкомітетом змагань 

чи Організаторами. 

5.2. Інші питання 

5.2.1. Рішення з питань недисциплінованої поведінки гравців, керівників 

команд, тренерів, офіційних осіб команди, арбітрів, глядачів, інших осіб, що 

не визначені «Регламентом», приймає Оргкомітет Змагань. 

5.2.2. Якщо гру було припинено за непередбачених обставин, то 

команди дограють з тієї хвилини, коли гру було припинено, і з рахунком, 

зафіксованим на момент припинення гри. 

5.2.3. Рішення з інших питань, які не врегульовані «Регламентом», 

приймає Оргкомітет Змагань. 

5.2.4. Всі Додатки до «Регламенту» є його невід`ємною частиною. 

 



 

Додаток 1 

Схема розіграшу 

У Змаганнях використовується змішана система проведення змагань. 

Вона являє собою сполучення двох систем розіграшу – кругової і з вибуттям. 

При цьому попередня частина змагань відбувається за круговою системою, а 

заключна – за системою з вибуттям. Такий варіант змішаної системи набув 

широкого розповсюдження при проведенні великих міжнародних змагань 

(чемпіонати світу, Європи, олімпійські футбольні турніри). 

Перевага змішаної системи полягає у тому, що вона дозволяє при 

достатньо великій кількості команд провести змагання у порівняно невеликий 

строк та доволі точно визначити співвідношення сил команд-учасниць. 

В змаганнях з міні-футболу НУБіП України між командами приймає 

участь 6 команд. 

На першому етапі ці команди формують групу 

Група А 

№ 

п/п 
Назва команди 1 2 3 4 5 6 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перший етап (кругова система розіграшу) 

Календар ігор у групі: 

 

21.10.2014 

1 тур 

1 гра: 1-6 

2 гра: 2-5 

3 гра: 3-4 

 

22.10.2014 

2 тур 

1 гра: 6-4 

2 гра: 5-3 

3 гра: 1-2 

 

23.10.2014 

3 тур 

1 гра: 2-6 

2 гра: 3-1 

3 гра: 4-5 

 

28.10.2014 

4 тур 

1 гра: 6-5 

2 гра: 1-4 

3 гра: 2-3 

 

29.10.2014 

5 тур 

1 гра: 3-6 

2 гра: 4-2 

3 гра: 5-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30.10.2014 

Другий етап 

Команди, які посіли 1-4 місце, формують дві півфінальні пари: 

Перший півфінал: команда, що посіла перше місце грає проти 

команди, яка посіла 4 місце; 

Другий півфінал: 2 місце-3 місце. 

Півфінали скаладаються з двох ігор. 

Переможець визначається за кращою різницею забитих та пропущених 

м’ячів по результатам двох ігор. В разі нічийного рахунку призначаються 

після матчові пенальті (по 5-ть ударів від кожної команди). 

 

4.11.2014 

Матч за третє місце 

Складається з однієї гри. В разі нічийного рахунку призначаються після 

матчові пенальті (по 5-ть ударів від кожної команди). 

Фінал 

Фінал складається з однієї гри. В разі нічийного рахунку призначаються 

після матчові пенальті (по 5-ть ударів від кожної команди). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 (для студентських команд) 

Заявка 

на участь у змаганнях, присвячених Дню працівника сільського господарства 

в Україні, «Кубок Ректора НУБіП України» з міні-футболу серед науково-

педагогічних, наукових працівників, співробітників та студентів НУБіП 

України 

від збірної команди гурт № ___ 

№ 

п/п 

П.І.Б. 

(повністю) 

Місце проживання 

(гурт, кімната) 

З правилами безпеки 

ознайомлений. Несу 

особисту 

відповідальність за стан 

свого здоров’я 

(Підпис) 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

 

Завідувач гуртожитку №___               _______________        _______________ 

Капітан команди                                   _______________        _______________     

 



 

Додаток 3 (для команд співробітників) 

Заявка 

на участь у змаганнях, присвячених Дню працівника сільського господарства 

в Україні, «Кубок Ректора НУБіП України» з міні-футболу серед науково-

педагогічних, наукових працівників, співробітників та студентів НУБіП 

України 

від збірної команди _______________________________________________ 

№ 

п/п 

ПІБ 

(повністю) 
Місце роботи, посада 

З правилами безпеки 

ознайомлений. Несу 

особисту 

відповідальність за стан 

свого здоров’я 

(Підпис) 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

Керівник підрозділу                             _______________        _______________ 

Капітан команди                                   _______________        _______________     

 



 

Лист – погодження 

до Положення про змагання, присвячені Дню працівника сільського 

господарства в Україні, «Кубок Ректора НУБіП України» з міні-футболу 

серед науково-педагогічних, наукових працівників, співробітників та 

студентів НУБіП України 

 

 

Проректор з навчальної 

і виховної роботи                                                                                      С. Кваша 

 

Директор ННЦ виховної роботи 

та соціального розвитку                                                                  Д. Черкашин 

 

В.о. завідувача кафедри фізичного виховання                              В. Тищенко 

 

Голова Студентської організації                                                            О. Кухар 

 


