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І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

Змагання серед студентів, що проживають у гуртожитках НУБіП 

України з армреслінгу проводиться з метою:  

- залучення студентської молоді до здорового способу життя; 

- пропаганда занять  спортом в гуртожитках НУБіП України; 

- пропаганда занять масовими видами спорту серед студентів НУБіП 

України. 

ІІ. ТЕРМІН І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Змагання серед студентів, що проживають у гуртожитках НУБіП 

України з армреслінгу серед чоловіків проводиться 25 лютого 2015 р.                        

за адресою, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна 16, навчальний корпус № 12 

НУБіП України, аудиторія № 101Д. 

Заявку щодо участі у змаганнях від команд необхідно подати на 

електронну адресу: m_liubinskyi@ukr.net до 24 лютого 2015 р. (зразок заявки 

наведений в додатку № 1). 

Зважування учасників 25 лютого 2015 р.: 

команда гуртожитку № 1 з 15:00 до 15:10 год. 

команда гуртожитку № 2 з 15:10 до 15:20 год. 

команда гуртожитку № 3 з 15:20 до 15:30 год. 

команда гуртожитку № 4 з 15:30 до 15:40 год. 

команда гуртожитку № 5 з 15:40 до 15:50 год. 

команда гуртожитку № 6 з 15:50 до 16:00 год. 

команда гуртожитку № 7 з 16:00 до 16:10 год. 

команда гуртожитку № 8 з 16:10 до 16:20 год. 

команда гуртожитку № 9 з 16:20 до 16:30 год. 

команда гуртожитку № 10 з 16:30 до 16:40 год. 

команда гуртожитку № 11 з 16:40 до 16:50 год. 

 

Початок проведення змагань: 25 лютого о 17:15 год. 

 

mailto:m_liubinskyi@ukr.net


ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Загальне керівництво щодо підготовки і проведення змагань здійснює   

Об’єднаний комітет студентських рад гуртожитків НУБіП України за 

підтримки ННЦ виховної роботи та соціального розвитку НУБіП України, на 

яких також покладається організаційне забезпечення підготовки та 

проведення змагань. Безпосереднє проведення змагань покладається на 

суддівську колегію, яка підводить підсумки та визначає переможців. 

Відповідальність за підготовку команд та своєчасне прибуття їх до 

місця проведення змагань покладається на студентів, які відповідають за 

спортивно-масову роботу у гуртожитках НУБіП України та заступників 

завідувачів гуртожитків студентського містечка. 

IV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

До участі у змаганнях допускаються студенти, які проживають в 

гуртожитках НУБіП України та зайняли призові місця у своїх гуртожитках. 

Кількісний склад команд у кожній ваговій категорії  - 2 учасники. 

Верхній одяг учасників змагань має бути з короткими рукавами. 

Не допускається до участі у змаганнях команда, в учасників якої 

відсутня спортивна форма гуртожитку. 

 

V. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться згідно правил УФА з армреслінгу серед юнаків. 

Атлети змагаються у вагових категоріях: до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, 

до 85 кг, до 90 кг, понад 90 кг. 

Змагання проводяться як командно-особисті: 

- особиста першість серед спортсменів; 

- командна першість серед команд гуртожитків НУБіП України. 

Якщо у категорії заявлено менше двох спортсменів, спортсмени такої 

категорії об’єднуються із сусідньою категорією. 

 



VI. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Змагання НУБіП України між гуртожитками з армреслінгу серед 

чоловіків проводиться згідно діючих правил УФА та даного Положення. 

Особиста першість визначається за кращим результатом у кожній ваговій 

категорії. 

Нарахування балів спортсменам за зайняті місця у ваговій категорії для 

підрахунку командної першості з армреслінгу 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-14 

Бали 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 

 

Командна першість серед гуртожитків визначається по десяти кращим 

результатам. 

 

VII. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Учасники, що посіли призові місця по ваговим категоріям у змаганнях 

з армреслінгу серед чоловіків, нагороджуються почесними грамотами. 

Збірні команди, що посіли призові місця, нагороджуються грамотами, а 

команда переможець – перехідним кубком. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

Заявка 

на участь у спартакіаді серед студентів, що проживають у гуртожитках 

НУБіП України з армреслінгу 2014-2015 навчального року 

№ 

п/п 

Прізвище та ім’я 

(повністю) 

Гуртожи-

ток 
Факультет 

Курс, 

група 

З правилами 

безпеки 

ознайомлений. 

Несу особисту 

відповідальність 

за стан свого 

здоров’я 

(підпис студента) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

 

Завідувач гуртожитку №                      _________________   _______________                         

Голова студентської ради   

гуртожитку №___                                  _________________   _______________                                                    

Капітан команди                                    _________________    _______________                                                    

 

 

 



Лист – погодження 

до Положення про проведення спартакіади серед студентів, що 

проживають у гуртожитках НУБіП України з армреслінгу 

2014-2015 навчального року 

 

 

В.о. завідувача кафедри 

  фізичного виховання                                                               М. Костенко 

  

Голова Студентської організації                                           В. Мялук 

 

Голова Об’єднаного комітету студентських  

рад гуртожитків                                                                        Т. Савчук 

 

 

 

 


