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I. МЕТА І ЗАВДАННЯ 
 
Спартакiада «Здоров’я» серед професорсько-викладацького складу Львівського національного 
аграрного університету проводиться з метою: 

• популяризації фізичної культури i спорту серед професорсько-викладацького складу 
університету; 

• залучення професорсько-викладацького складу до систематичних занять спортом та фізичною 
культурою; 

• органiзацiя змiстовного дозвiлля; 
• зміцнення здоров’я i пiдготовки до високопродуктивної дiяльностi; 
• покращення фiзкультурно-оздоровчої та спортивної  роботи в колективі фiзкультури 

університету. 
 

ІІ. КЕРIВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ СПАРТАКIАДИ «ЗДОРОВ’Я» - 2013-2014 н.р. 
 
Загальне керівництво, підготовка i проведення спортивних змагань за програмою Спартакіади 
«Здоров’я» здійснюється  викладацьким складом кафедри фізичного виховання ЛНАУ. 
Безпосереднє проведення змагань з окремих видів спорту покладається на головну суддівську 
колегію та на старших суддів із видів спорту, затверджених адміністрацією університету. 
 

ІІІ. УЧАСНИКИ СПАРТАКIАДИ «ЗДОРОВ’Я» 
 
До участі в спортивних змаганнях за програмою «Спартакіади Здоров’я» допускаються збірні 
команди факультетів. В комплексний залік входять кращі результати з п’яти видів спорту. Вік 
учасників - 30 років і більше. У змаганнях з волейболу та міні-футболу допускається один гравець 
віком до 30 років. Викладачі кафедри фізичного виховання, які закріплені за факультетами, 
виступають за відповідні факультети.  
 

IV. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
 

Змагання проводяться згідно календаря відповідного виду спорту. Перенос ігор тільки за згодою 
головної суддівської колегії при попередньому попередженні за 24 години до початку. Після 
запізнення  учасників на гру більш ніж на 20 хвилин, зараховується поразка. Протести подаються в 
головну суддівську колегію у письмовому вигляді одразу після закінчення гри, до якої можуть 
бути претензії. 
 

V. ВИДИ СПОРТУ, ТЕРМIНИ ПРОВЕДЕННЯ 
 
Спартакіада «Здоров’я» проводиться, згідно з календарем спортивно-масових заходів ЛНАУ на 
2013-2014 н.р. із п’яти видів спорту. Змагання з видів спорту проводяться згідно календаря в 
листопаді-грудні 2013 р.( міні-футбол,  шахи, бадмінтон), лютому 2014 року (настільний теніс, 
волейбол). 
 

VІ. ГОЛОВНА СУДДIВСЬКА КОЛЕГIЯ 
        Головний суддя - Шандор А.А.                                          Секретар  змагань – Шимечко А.Я.

Старші суддi з видiв спорту : 
 

мiнi-футбол  -  Чапля І.Ю.  
волейбол  -  Савич В.Ф. 
бадмiнтон  -  Самковський Ю.Л.  
наст. теніс  -  Щирба Р.І. 
шахи  -  Шимечко А.Я 



 
 

VІІ. ПРОГРАМА СПАРТАКIАДИ  
 

1. МIНI-ФУТБОЛ 
Склад команди – 10 чоловiк. У грi приймають участь 4 спортсменiв: 1 воротар та 3 

польових гравців. Змагання  проводяться за спрощеними правилами гри у міні-футбол за 
круговою системою в одне коло. Ігри тривають 2 тайми по 10 хв. «брудного» часу з перервою 
5 хв. Час гри фіксує головний арбітр зустрічі. 

За перемогу команді нараховуються З очка, за нічию – 1, поразку – 0 очок. За неявку 
команди на гру зараховується поразка з рахунком 0:3. 

При однаковій кількості очок у двох i бiльше команд перевага надається командi, яка має : 
 більшу кількість очок в іграх мiж ними; 
 більшу кiлькiсть перемог в усіх матчах; 
 кращу різницю забитих i пропущених м’ячів в усіх іграх. 

При абсолютній рівності всіх показників місце команді визначається жеребкуванням. 
 

2. ВОЛЕЙБОЛ 
Склад команди-12 чоловік. Змагання проводяться за круговою системою в одне коло. Гра 
складається з трьох партій. За перемогу командi нараховується 2 очка, за поразку – 0 очок. За 
неявку на гру командi зараховується поразка з рахунком 0:3. 

При однаковій кiлькості очок у двох i більше команд перевага надається командi, що має: 
 за кращим співвідношенням виграних і програних партій в усіх зустрічах; 
 при однаковому спiввiдношенні партій-за кращим спiввiдношенням 

виграних і програних м’ячів в усіх зустрічах; 
 при однаковому співвідношенні м’ячів-за результатами гри між даними 

командами. 
При абсолютній рівності всіх показників місце команді визначається жеребкуванням. 

 
3. БАДМIНТОН 

Змагання командно-особисті. Склад кожної команди - 2 спортсмени незалежно вiд статi. 
Гра складається з однієї партії до 21 очка. При рахунку 1:1 проводиться парна зустріч. 

Команднi змагання проводяться за круговою системою з визначенням усiх мiсць. 
Загальнокомандне мiсце визначається за більшою сумою очок.  

При однаковій кiлькості очок у двох i бiльше команд місця визначаються: 
 за результатами ігор між ними (між двома командами); 
 за кращу рiзницю забитих i пропущених в усiх іграх. 

Команді, яка не з’явилася на гру зараховується поразка з рахунком 0:10. 
 

4. ШАХИ 
Змагання командні. Склад команди – 3 особи. Змагання проводяться за круговою 

системою. Команді, яка не з’явилася на гру, зараховується поразка. 
 

5. НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС 
Склад команди  2 чол. Змагання командні, проводяться за круговою системою, з 

визначенням всіх командних місць. Змагання проводяться з трьох зустрічей (2 одиночних та 1 
парна) до двох перемог. При рахунку 2:0 зустріч припиняється. Кожна зустріч проводиться з 3-х 
партій до 11 очок. За перемогу команді нараховується 1 очко, за поразку – 0. При однаковій 
кількості набраних очок у 2-х і більше команд переможець визначається по співвідношенню 
виграних та програних партій. При однаковому співвідношенні виграних та програних партій 
переможець визначається по особистій зустрічі між ними. 

 
 
 

 



 
 
 

VIIІ.ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ СПАРТАКIАДИ 
 
 
Комплексний залік серед збiрних команд ЛНАУ визначається за найменшою сумою очок 
набраних в п’яти видах спорту. За умови однакової кiлькостi очок в двох або бiльше команд, 
перевага надається командi, яка має бiльше І-х, ІІ-х, ІІІ-х і т.д. мiсць. 
                                                                 
                                                       
                                                                   ІХ ЗАЯВКА                               
 

Заявки на участь в Спартакiадi «Здоров’я» подаються в головну суддiвську колегiю в 
день проведення змагань з виду спорту. Команда, що не подала заявки до участi в змаганнях не 
допускається. 

Підпис лікаря на заявці – ОБОВ′ЯЗКОВИЙ  
 

 
Х. НАГОРОДЖЕННЯ 

 
Команди, що посiли 1-3 мiсця в загальнокомандному залiку нагороджуються 

дипломами,медалями та кубками. Команди-переможцi з окремих видiв спорту нагороджуються 
кубками. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


