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ПОЛОЖЕННЯ
про VІІІ обласну спартакіаду серед команд депутатів
районних, міських, селищних та сільських рад
і командою депутатів обласної ради та збірними командами,
сформованими з депутатів місцевих рад районів
і міст обласного значення

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
1.1. VІIІ обласна спартакіада серед команд депутатів районних, міських,
селищних та сільських рад і командою депутатів обласної ради та збірними
командами, сформованими з депутатів місцевих рад районів та міст обласного
значення, (далі – Спартакіада), проводиться з метою пропаганди здорового способу
життя.
1.2. Головним завданням Спартакіади є залучення депутатів рад усіх рівнів до
занять фізичною культурою і спортом, організація їх активного відпочинку, зміцнення
здоров'я, а також пропаганда фізичної культури і спорту серед населення.
1.3. Визначення переможців та призерів змагань Спартакіади.
2. ТЕРМІН І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
2.1. Спартакіада проводиться в три етапи:
- перший етап – до 5 травня 2019 р. – змагання серед депутатів районних,
міських, селищних та сільських рад;
- другий етап – 18 травня 2019 р. – змагання між командою депутатів обласної
ради та збірними командами, сформованими з депутатів місцевих рад районів і міст
обласного значення;
- третій етап – 3-8 червня 2019 р. – фінальні змагання Всеукраїнської
спартакіади.
2.2. Обласна Спартакіада проводиться в м. Івано-Франківську на спортивній
базі державного вищого навчального закладу “Івано-Франківський коледж фізичного
виховання”.
2.3.
Фінальні
змагання
Всеукраїнської
спартакіади
проводяться
в м. Чорноморську Одеської області. День прибуття – 03 червня 2019 року.
3. ЗДІЙСНЕННЯ КЕРІВНИЦТВА З ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
3.1. Загальне керівництво з підготовки та проведення першого та другого
етапів змагань здійснюють оргкомітети, склади яких затверджені головами обласної
ради та районних рад, міськими головами міст обласного значення.
3.2. Проведення змагань Спартакіади здійснюють:
- на першому етапі – міські міст обласного значення та районні ради,
структурні підрозділи з фізичної культури і спорту районних державних адміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад, районні та міські організації фізкультурноспортивного товариства "Спартак";
- на другому етапі – виконавчий апарат обласної ради, обласна організація
ФСТ “Спартак” разом з управлінням спорту облдержадміністрації.
3.3. Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську
колегію та на суддівські колегії з видів спорту, затверджені: на першому та другому
етапах – обласною та територіальними організаціями ФСТ “Спартак” і структурними
підрозділами з фізичної культури і спорту районних державних адміністрацій та
виконавчих комітетів міських рад.
3.4. 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, вказані
у п. 9.3 розділу 9 та 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;
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- у разі виявлення зазначених порушень приймає відповідне рішення щодо
дискваліфікації команди або учасника змагань та повідомляє про це суддівську
колегію.
Під час своєї роботи та з метою перевірки достовірності поданих відомостей у
поіменній заявці Мандатна комісія може користуватися усіма наявними, відкритими
джерелами інформації.
3.5. Зміни та доповнення до Положення подаються Оргкомітетом і вносяться
за розпорядженням голови обласної ради.
4. УЧАСНИКИ СПАРТАКІАДИ ТА УМОВИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ
4.1. Змагання першого етапу Спартакіади проводяться з видів спорту, що є
пріоритетними в області 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 другого етапу допускаються збірні команди, сформовані з
депутатів обласної ради та депутатів місцевих рад районів і міст обласного значення,
міських, селищних та сільських голів, депутатів та голів об’єднаних територіальних
громад, дані про яких оприлюднені на офіційній інтернет-сторінці Центральної
виборчої комісії на день проведення змагань та які за станом здоров'я допущені до
змагань згідно з висновками лікувально-профілактичних закладів за місцем
проживання учасників.
4.3. Змагання другого етапу Спартакіади проводяться з таких видів спорту:
футзал, волейбол, теніс настільний, шахи, шашки, згідно з чинними правилами
змагань, затвердженими федераціями з видів спорту.
Склад збірної 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. Жеребкування по ігрових видах спорту (футзал, волейбол) проводиться в
чотирьох групах:
1 група – між командою депутатів обласної ради та збірними командами,
сформованими з депутатів місцевих рад міст обласного значення;
2-4 групи – між збірними командами, сформованими з депутатів місцевих рад
районів області.
4.5. 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.
Кожен учасник повинен мати страховий поліс, дійсний на термін проведення
змагань.
4.6. У разі нещасних випадків, травмувань (підтверджених лікарем змагань)
учасника команди дозволяється його заміна у видах спорту – футзал, волейбол
іншим учасником зі складу делегації (спортсменів) в рамках затвердженого розкладу
проведення змагань.
5. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ З ВИДІВ СПОРТУ
Футзал
Змагання командні. Склад команди – 8 осіб (чоловіки, на майданчику 5 гравців,
у т. ч. воротар). Час гри – два тайми по 12 хвилин загального часу.
Система проведення змагань визначається суддівською колегією залежно від
кількості заявлених команд. Змагання проводяться згідно з чинними правилами
змагань.
Волейбол
Змагання командні. Склад команди – 9 осіб (дозволяється участь у складі
команди не більше 2-х жінок). Зустрічі проводяться з трьох партій.
3

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
(1 чоловік та 1 жінка).
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 (1 чоловік та 1 жінка).
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 (1 чоловік та 1 жінка).
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
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”.
Відповідальність за підготовку та підтримання у належному стані спортивних
споруд покладається на їх власників.
7. ВИЗНАЧЕННЯ І НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ І ПРИЗЕРІВ
7.1. Переможці І-ІІ етапів змагань визначаються згідно з положеннями про
проведення змагань, затвердженими на місцях.
7.2. Переможці обласних змагань Спартакіади визначаються:
в особистій першості кожного виду програми (теніс настільний, шахи,
шашки) та командній першості (волейбол, футзал);
у командній першості з видів спорту (теніс настільний, шахи, шашки);
у загальнокомандній першості серед збірних команд депутатів обласної
ради, районних та міських рад.
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 (додаток 4).
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.
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7.8. Учасники, які посіли I, II, III місця в особистій першості в кожному з видів
програм, є переможцями і нагороджуються медалями, грамотами та статуетками.
8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ
8.1. Усі витрати на підготовку та проведення змагань І етапу Спартакіади
здійснюються за рахунок коштів міських і районних бюджетів та з інших джерел
фінансування, дозволених чинним законодавством.
8.2. Витрати на підготовку та проведення змагань ІІ етапу Спартакіади (оренда
спортивних споруд, оплата суддів, придбання нагородної атрибутики) здійснюються
за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених для управління спорту
облдержадміністрації, обласної організації фізкультурно-спортивного товариства
“Спартак”, обласної ради (кошти Програми розвитку місцевого самоврядування в
Івано-Франківській області на 2016-2020 роки) та інших джерел фінансування,
дозволених чинним законодавством.
8.3. Витрати, пов’язані з відрядженням збірних команд для участі в обласній
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 І етапу Спартакіади команди подають до
відповідного Організаційного комітету попередню заявку (додаток 1).
9.2. Для участі у змаганнях обласної Спартакіади команди подають
до 7 травня 2019 року попередню (додаток 1) та поіменну (додаток 2) заявки до
обласної ради фізкультурно-спортивного товариства "Спартак" у паперовому та
електронному вигляді (76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21,
каб.535; orada.if@gmail.com, Spartak_if@ukr.net.)
9.3. В день проведення жеребкування 10 травня 2019 року представники
команд 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;
- акредитаційну картку на кожного учасника (додаток 5);
- ксерокопії паспорта та посвідчення депутата на кожного учасника;
- копію страхового поліса (сертифіката);
- розпорядження про відрядження з даними, що ідентифікують кожного
учасника та представника команди (прізвище, ім’я, по батькові).
9.4. В день приїзду команди на змагання представник команди подає до
Мандатної комісії такі документи:
- оригінал паспорта та посвідчення депутата на кожного учасника;
- оригінал страхового поліса (сертифіката);
- розпорядження про відрядження з даними, що ідентифікують кожного
учасника та представника команди (прізвище, ім’я, по батькові).
9.5. Мандатна комісія не приймає документи, які не відповідають встановленій
формі або неправильно оформлені.
9.6. У випадку порушення Положення про проведення Спартакіади, зокрема
участь осіб, які не мають відношення до депутатського корпусу, Мандатна комісія має
право не допускати (знімати) учасника до участі у змаганнях на всіх стадіях
проведення змагань, якщо порушення виявлені під час реєстрації або під час
проведення змагань.
9.7. Під час подачі документів Мандатна комісія може проводити співбесіду з
кожним учасником змагань.
9.8. Рішення Мандатної комісії є остаточним і оскарженню не підлягає.
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9.9. Дата і час роботи Мандатної комісії визначаються Планом заходів з
підготовки та проведення Спартакіади.
10. ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ
10.1. Результати змагань можуть бути оскаржені представником команди після
закінчення змагання з виду спорту усним попередженням судді, який обслуговував
змагання, але не пізніше ніж за 30 хвилин після закінчення змагання, у письмовій
формі до суддівської колегії змагань з цього виду спорту.
10.2. Оскарження негайно розглядається головним суддею змагань або
головною суддівською колегією Спартакіади.
10.3. Претензії щодо належності учасників до депутатського корпусу
розглядаються тільки Мандатною комісією.
11. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ
11.1. Офіційні керівники команд, представники команд, учасники можуть бути
притягнені до відповідальності за будь-які випадки недисциплінованої, неетичної
поведінки команд та їх окремих учасників або представників, порушення
(невиконання) вимог цього Положення.
11.2. За невідповідність учасника (учасників команд) вимогам цього Положення
(“підстави”) Мандатна комісія приймає рішення про відсторонення цього учасника
(учасників) від змагань та анулювання його (їх) результатів в особистій першості, а його
команди – у командній першості.
11.3. За неетичну, некоректну або провокаційну поведінку (нецензурні
висловлювання або жести) на адресу будь-кого з учасників, організаторів змагань,
суддів рішення про покарання приймає Головна суддівська колегія (штраф: 30 очок
знімається з результату загальнокомандної першості).
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Додаток 1
до Положення

ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА
на участь у _______________________________________________
(назва змагання, місто та термін проведення)
_________________________________________________________
(назва збірної команди)

N
з/п

Вид спорту

1

Волейбол

2

Теніс настільний

3

Футзал

4

Шахи

5

Шашки

Кількість учасників
з них:
усього
чоловіків жінок

Кількість
тренерів,
представників

УСЬОГО:

Голова або
заступник голови
відповідної ради

________________________
(підпис)

М. П.

7

(прізвище, ініціали)

____________________________________________________
(бланк організації)

Додаток 2
до Положення

ПОІМЕННА ЗАЯВКА
на участь у ___________________________________________________
(назва змагання, місце та термін проведення)
від_______________________________________________________
(назва збірної команди)
Форма
№ 061/о –
так/ні;

N
з/п

Страховий
поліс,
найменування
Форма
Прізвище, ім'я, по
Число,
Депутат
страхової
№ 062/о –
батькові
Вид
місяць, рік
якої
компанії
так/ні
(вказати
спорту
народження
ради (серія, номер,
повністю)
термін дії,
(необхідне
реєстровий підкреслити,
номер)
вказати
реєстровий
номер)

Дата,
підпис
лікаря,
який
надав
допуск
(навпроти
кожного
прізвища
учасника
заходу)

1
2
3
4
5
6
7
8
9і
т.д.
Зазначені в списку ______________________ (кількість цифрами
підготовку та допущені до участі у заході.
Голова або заступник голови
відповідної ради

та у дужках словами)

особи пройшли належну

________________ ________________________
підпис
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.
Представник команди

________________ ________________________
підпис
(прізвище, ім'я, по батькові)

Лікар

________________ ________________________
підпис
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П. (печатка медичної установи)
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Додаток 3
до Положення

ТЕХНІЧНА ЗАЯВКА

з _________________________________________________
(вид спорту)
Команда ________________________________
Тренер команди ________________________________
N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові
(вказати повністю)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Представник команди

________________
підпис

9

_______________________
(прізвище, ім'я, по
батькові)

Додаток 4
до Положення
ТАБЛИЦЯ НАРАХУВАННЯ ОЧОК
У видах спорту
(теніс настільний, шашки,
шахи) за кожного учасника

У видах спорту
(волейбол, футзал)
очки нараховуються команді

загальне
місце

очки

загальне
місце

очки

1

30

1

150

2

28

2

140

3

26

3

130

4

25

4

125

5

24

5

120

6

23

6

115

7

22

7

110

8

21

8

105

9

20

9

100

10

19

10

95

11

18

11

90

12

17

12

85

13

16

13

80

14

15

14

75

15

14

15

70

16

13

16

65

17

12

17

60

18

11

18

55

19

10

19

50

20

9

20

45

21

8

21

40

22

7

22

35

23

6

23

30

24

5

24

25

25

4

25

20

26

3

26

15

27

2

27

10

28

1

28

5
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Додаток 5
до Положення

АКРЕДИТАЦІЙНА КАРТКА
Команда __________________________________________________
___________________________________________________________
Прізвище __________________________________________________
Ім'я _______________________________________________________
По батькові ________________________________________________
___________________________________________________________
(депутат якої ради)
__________________________________________________________
Дата видачі _________________________

Місце для
фото

Термін дії

"___" ____________ 20__ р.

Продовжено до "___" ____________ 20__ р.
Продовжено до "___" ____________ 20__ р.

М. П.
Голова або заступник голови
відповідної ради

__________________ (П. І. Б.)
(підпис)

Печатка повинна накривати частину фотокартки.
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