
Районна  спартакіада серед допризовної молоді Хотинського району

Регламент змагань

І. Цілі та завдання Спартакіади
Районна спартакіада серед допризовної молоді проводиться з метою

удосконалення фізичної підготовленості допризовної молоді до служби у Збройних Силах
України та військових формуваннях, утворених відповідно до законів України у
правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах.

Основними завданнями проведення Спартакіади є формування та пропаганда
здорового способу життя, підвищення престижу військової служби, виховання морально-
психологічної стійкості, почуття патріотизму та колективізму, залучення молоді до
систематичних занять військово-прикладними видами спорту, як однієї з форм
підготовки молоді до служби в армії.

ІІ. Строки і місце проведення Спартакіади
Спартакіада проводиться в м. Хотині   21 жовтня 2015 року на території міського

стадіону. Приїзд команд до 10.00 год.

ІП. Організація та керівництво Спартакіадою
Загальне керівництво проведенням Спартакіади покладається на управління освіти

районної державної адміністрації, безпосереднє проведення на головну суддівську
колегію.

IV. Учасники Спартакіади
Склад збірної команди - 5 чоловік (4 учасники та 1 представник команди).
До участі - у змаганнях Спартакіади допускаються команди сформовані з учнів

загальноосвітніх навчальних закладів 1999-2001 років народження, які пройшли
попередню підготовку та мають дозвіл лікаря.

Усі учасники Спартакіади, які входять до складу збірних команд повинні мати
єдину спортивну форму.

Персональну відповідальність за стан здоров'я учасників під час змагань, крім
випадків травмування під час змагань, несуть лікарі, які надали висновок учасникам на
заняття фізичною культурою і спортом.

V. Програма проведення Спартакіади
Районна Спартакіада серед допризовної молоді проводиться з наступних видів

змагань: 1) біг на 100 м; 2) підтягування на перекладині; 3) метання гранати Ф-1 на
дальність; 4) стрільба з гвинтівки.

Змагання Спартакіади проводяться відповідно до Правил змагання військово-
спортивних багатоборств та за характером проводяться як особисто-командні.

VI. Безпека та підготовка місць проведення Спартакіади
Підготовка спортивних споруд для проведення Спартакіади здійснюється

відповідно до Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших
спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-
видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня
1998 року № 2025. Здійснення підготовки та забезпечення належного технічного стану
спортивних споруд покладається на їх власників.



VII. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів Спартакіади
Переможці Спартакіади визначаються в особистому та командному заліку.
Особисті місця визначаються за кращими результатами кожному виді програми та

в цілому з багатоборства. У разі однакових результатів у двох та більше учасників
перевага віддається учаснику, який виконав вправу першим, відповідно до
жеребкування.

Командні місця у кожному виді програми визначаються за найбільшою сумою
очок нарахованих учасникам кожної команди.

У випадку однакових результатів у командному заліку у кожному виді програми у
двох або кількох команд перевага надається команді, яка має більше перших, других і
т.д. місць в особистому заліку.

Команда-переможець та решта місць у загальнокомандному заліку - командам
визначається за найменшою:, сумою місць, зайнятих, в кожному: виді програми.

У випадку однакових результатів у загальнокомандному заліку у двох або
декількох команд перевага надається команді, яка має більше перших, других і т.д.
командних місць у всіх видах програми змагань.

У разі отримання травми учасником змагань, або вправа не виконана по вині
учасника, йому зараховується останнє місце серед всіх учасників змагань.

VIII. Умови фінансування Спартакіади
8.1. Витрати на підготовку та проведення змагань першого та другого етапів

Спартакіади покладаються на структурні підрозділи з фізичної культури і спорту, освіти та
науки місцевих органів виконавчої влади, районних військових комісаріатів, та з інших
джерел фінансування, у тому числі залучення позабюджетних коштів.

Витрати на проведення районних змагань Спартакіади: харчування лікаря,
придбання кубків, медалей, дипломів – за рахунок управління освіти районної
державної адміністрації.

Витрати на відрядження учасників змагань та представників команд для участі у
Спартакіаді здійснюються за рахунок організацій, що відряджають та інших
позабюджетних коштів, використання яких не суперечить чинному законодавству
України.

IX. Строки та порядок подання заявок на участь у Спартакіаді
Для участі у змаганнях Спартакіади подаються поіменні заявки (додаток 1), які

затверджуються лікарем, представником команди та керівником структурного підрозділу
місцевих органів виконавчої влади, до якого відноситься представник команди.

Заявка складається у двох примірниках та подається представником команди до
суддівської колегії.

Представник команди подає до суддівської колегії на кожного учасника змагань
документ, який засвідчує особу спортсмена: паспорт, або свідоцтво про народження, або
довідку з фотокарткою з паспортного столу, затверджену печаткою.

Цей Регламент є офіційним викликом на змагання



ЗАЯВКА
на участь в районній Спартакіаді серед допризовної молоді

Хотинського району

від команди
____________________________________________________________

(району, міста)

Всього до участі у змаганнях допущено __________________ осіб.

Представник команди ____________________  ________
підпис ПІБ

Директор ЗНЗ              ПІБ

№
з/п

Прізвище, ім'я, по
батькові (повністю)

Дата
народження

Клас Допуск лікаря
(дата, підпис,

печатка)
1

2

3

4
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