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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ  

  

Комплексні спортивні змагання «Спартакіади-2018» з професійно-прикладних 

та неолімпійських видів спорту серед працівників, курсантів та військовослужбовців 

колективів фізичної культури Харківської обласної організації ФСТ «Динамо» 

України проводяться з метою: 

 - підвищення рівня фізичної загартованості та зміцнення здоров'я членів 

товариства "Динамо"; 

 - залучення членів товариства "Динамо" до регулярних занять фізичною 

культурою i спортом; 

 - активізації роботи спортивних секцій у колективах фізичної культури; 

 - висвітлення рівня розвитку службово-прикладних видів спорту та 

фізкультурно-спортивної роботи серед членів товариства правоохоронних органів; 

 - визначення сильніших спортсменів та команд для участі в змаганнях  ФСТ 

"Динамо" України та інших відомств; 

 -  пропагування фізичної культури,  професійно-прикладних та неолімпійських 

видів  спорту. 

 

 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 

 

2.1. Спортивні змагання чемпіонатів ХОО ФСТ «Динамо» України за 

програмою «Спартакіади-2018» проводяться за етапами: 

І етап – змагання чемпіонатів серед членів товариства у первинних колективах 

фізичної культури ХОО ФСТ «Динамо» України; 

II етап – фінальні змагання чемпіонатів ХОО ФСТ «Динамо» України з 

професійно–прикладних та неолімпійських видів спорту серед збірних команд 

колективів фізичної культури організації. 

2.2. Змагання II етапу проводяться з 5 видів спорту згідно з цим положенням та 

відповідно до чинних Правил змагань із зазначених видів спорту. 

2.3. Керівництво організацією та проведенням змагань I етапу здійснюють 

первинні колективи фізичної культури відповідно до власних Положень 

(Регламентів) про змагання. 

2.4. Загальне керівництво організацією та проведенням змагань II – фінального 

етапу здійснює ХОО ФСТ «Динамо» України: 

2.5. Проведення фінальних змагань покладається на головні суддівські колегії, 

які призначаються наказом  ХОО ФСТ "Динамо" України. 

2.6. Безпосередню роботу з організації, підготовки і проведення фінальних 

змагань другого етапу здійснює ХОО ФСТ «Динамо» України. 

 

3. УЧАСНИКИ ЗАХОДІВ ТА ВИМОГИ ДО НИХ 

 

3.1. Учасниками змагань вважаються спортсмени, тренери, спортивні судді та 

інші фахівці, які залучаються до організації та проведення таких заходів відповідно 

до цього Положення та Правил змагань з видів спорту. 
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3.2. До участі в чемпіонатах ХОО ФСТ «Динамо» України за програмою 

«Спартакіади-2018» допускаються громадяни України – члени Харківської обласної 

організації Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України, а саме: 

3.2.1. спортсмени, які виступають за ХОО ФСТ «Динамо» України на 

офіційних всеукраїнських змаганнях (чемпіонати та Кубки України). Належність їх 

до Організації визначається відповідно до протоколів зазначених змагань за 

попередній і поточний роки; 

3.2.2. спортсмени, які включені до списків збірних команд України (основний, 

кандидатський, резервний склад) на поточний рік. Належність їх до Організації 

визначається відповідним наказом Міністерства молоді та спорту України; 

3.2.3. військовослужбовці та працівники правоохоронних органів, рятувальних 

та інших спеціальних служб України (якщо це не суперечить п. 3.2.1. та п. 3.2.2.); 

3.2.4. курсанти та студенти навчальних закладів правоохоронних органів, 

рятувальних та інших спеціальних служб України (якщо це не суперечить п. 3.2.1. та 

п. 3.2.2.). 

3.3. До участі у фінальних змаганнях допускаються спортсмени, які допущені 

лікарем за станом здоров`я. 

3.4. Кожна команда обов’язково проходить мандатну комісію у повному 

складі. 

3.5. Форма одягу для учасників змагань – згідно з вимогами правил змагань з 

видів спорту. 

3.6. До мандатної комісії подаються наступні документи:  

 іменна заявка, завірена лікарем і печаткою медичного закладу, затверджена 

одним з керівників КФК; 

 службове посвідчення або військовий квиток (для військовослужбовців 

строкової служби); 

 залікова книжка - для курсантів та студентів I курсу; 

 за відсутністю службового посвідчення, військового квитка чи залікової 

книжки  в учасника змагань надається довідка з місця роботи чи навчання 

організації, яка представляє даний КФК (ОКФК). 

3.7. Тренер-представник команди несе всю повноту відповідальності за 

достовірність та справжність наданих до мандатної комісії документів. 

3.8. Недотримання вимог щодо учасників змагань, а також до оформлення 

документів, або відсутності будь-якого з них, що зазначені в п. 3.6. Положення, 

позбавляє команду або спортсмена участі у змаганнях. 

 

4. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

ТА ВИДИ СПОРТУ «СПАРТАКІАДИ-2018» 

 

Змагання I етапу «Спартакіади-2018» проводяться за положеннями про 

змагання рад первинних КФК.   

Змагання II етапу «Спартакіади-2018» проводяться на протязі 2018 року згідно  

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів ХОО ФСТ 

«Динамо» України на спортивних базах комплексу «Динамо», КФК організації, та 

інших спортивних базах м. Харкова згідно з цим положенням та з видів спорту: 
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I група II група 

 гирьовий спорт  гирьовий спорт 

 міні-футбол  міні-футбол 

 боротьба самбо  боротьба самбо 

 легкоатлетичний крос  легкоатлетичний крос 

 настільний теніс  настільний теніс 

  

III група IV група 

 гирьовий спорт  міні-футбол 

 міні-футбол  перетягування канату 

 боротьба самбо  легкоатлетичний крос 

 легкоатлетичний крос  стрільба з табельної зброї 

 настільний теніс  настільний теніс 

 

 

4.1. ГИРЬОВИЙ СПОРТ (01 березня) 

(I, II та III групи) 

 

Змагання особисто-командні. Склад команди:   

 I та III групи - 6 осіб, у тому числі 5 спортсменів та 1 тренер-

представник. 

 II група - 8 осіб, у тому числі 7 спортсменів та 1 тренер-представник. 

Змагання проводяться з гирями 24 кг за програмою двоборства (поштовх двох 

гир від грудей двома руками та ривок гирі почергово однією і другою рукою). На 

виконання кожної вправи двоборства учасникові надається 10 хвилин. Змагання 

проводяться у вагових категоріях: до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 78 кг, до 85 кг,       

до 95 кг та понад 95 кг.  

Командам дозволяється виставляти двох спортсменів лише в одній ваговій 

категорії. Всі результати ідуть в залік. 

Особиста першість у кожній ваговій категорії визначається за найбільшою 

сумою очок у двоборстві. Учасник, який отримав нульову оцінку у вправі з 

поштовху двох гир, до виконання другої вправи (ривок гирі) не допускається. У разі 

однакової суми очок у двох та більше учасників перевага віддається: 

- учаснику, який має меншу власну вагу до виступу; 

- учаснику, який має меншу власну вагу після виступу; 

- учаснику, який виступав першим за жеребкуванням. 

Командна першість визначається за найменшою сумою зайнятих учасниками 

команди особистих місць у всіх вагових категоріях, а при однаковій сумі командних 

місць – за більшою кількістю І, ІІ і т.д. особистих місць. Далі – за кращим 

результатом у ваговій категорії, в якій брала участь найбільша кількість учасників 

змагань. 

У випадку участі команди у неповному складі, їй зараховується за кожного не 

виставленого спортсмена останнє особисте місце у ваговій категорії, у якій брала 

участь найбільша кількість учасників та нараховується два штрафні очки. 

Змагання проводяться відповідно до чинних Правил з даного виду спорту. 
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4.2. ПЕРЕТЯГУВАННЯ КАНАТУ (30 березня) 

(тільки IV група)  
 

Змагання командні. Склад команди: 7 осіб, у тому числі 6 спортсменів                

(5 учасників + 1 запасний) та 1 тренер-представник. Змагання проводяться за 

олімпійською системою (в разі малої кількості команд – за коловою системою) 

згідно діючих правил з даного виду спорту згідно діючих правил з даного виду 

спорту. Загальна вага спортсменів команди: до 500 кг. Команда має право випустити 

на заміну запасного учасника, вага якого не перевищує вагу учасника, якого він 

міняє.  

При коловій системі командна першість визначається за більшою кількістю 

набраних очок. При рівності набраних очок двома чи більше командами перевага 

надається за підсумками зустрічі між цими командами. 

 

4.3. МІНІ-ФУТБОЛ (16-20 квітня) 

(Всі групи) 

 

Змагання командні. Склад команди: від 5 до 15 гравців та 1 тренер-

представник.  Ігри проводяться  в кожній  групі окремо за колової системою згідно 

діючих правил з міні-футболу за формулою: 

 I , III та IV групи - 2 тайми по 10 хвилин чистого часу та 5 хв. перерва. 

 II група - 2 тайми по 15 хвилин чистого часу та 5 хв. перерва. 

Командні фоли: 

 I , II та IV групи: 5 фолів, з 6 фолу штрафний пробивається без "стінки". 
 III група: 3 фоли, з 4 фолу штрафний пробивається без "стінки". 

Командна першість визначається за більшою кількістю набраних очок. При 

рівності набраних очок  двома чи більше командами перевага надається  за 

підсумками гри між цими командами. При  нічийному  результаті зустрічі, 

переможець визначається за кращою різницею між забитими та пропущеними 

м’ячами. 

 

4.4. СТРІЛЬБА З ТАБЕЛЬНОЇ ЗБРОЇ (29 червня) 

(тільки IV група)  

  

Змагання особисто-командні. Склад команди: 4 осіб, у тому числі 3 

спортсмени (не залежно від статі) та 1 тренер-представник.  

Бойова зброя та набої до неї надаються ГУНП в Харківській області. Вправа 

ПМ-1. Учаснику змагань надається 3 пробних пострілів та 10 залікових. На 

виконання вправи учаснику надається 3 (пробні) та 10 хвилин (залікові) відповідно. 

Стрільба проводиться по нерухомій мішені. Положення для стрільби – стоячи 

однією рукою. Дистанція 25 м. Командний залік визначається за  найбільшою сумою 

очок 3-х залікових учасників. При рівності суми очок у двох чи більше команд 

першість визначається за кращим особистим результатом. За кожного не 

виставленого учасника команда здобуває "0"  (нуль) очок в заліку  цього  учасника 

та їй нараховується 2-а штрафних очки.  

Особиста першість визначається на найбільшою сумою набраних учасниками очок. 
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4.5. ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ КРОС (21 вересня) 

 (Всі групи) 

 

Змагання особисто-командні. Склад команди: 5 осіб, у тому числі 4 

спортсмени та 1 тренер-представник. Змагання проводяться на дистанціях: 

 I та II групи: 1 км – 2 спортсмени (1 чоловік та 1 жінка), 3 км – 1 чоловік,   

5 км – 1 чоловік; 

 III групи: 1 км – 2 чоловіка, 3 км – 2 чоловіка; 

 IV група: 1 км – 4 чоловіка. 

Спортивна форма учасників змагань (майка) повинна мати однаковий колір на 

груді та спині. Кожний учасник змагається лише на одній дистанції. Змагання 

проводяться в лісопарковій зоні. 

Особиста першість на кожній дистанції визначається за кращим результатом. 

Командна першість визначається за найменшою сумою зайнятих учасниками 

команди особистих місць на всіх дистанціях. При однаковій сумі місць – за більшою 

кількістю 1, 2 і т. д. особистих місць. Далі – за кращим результатом на дистанції 5 

км (3 км для III групи).  

У разі неучасті учасника у змаганнях на будь-якій дистанції, команді зараховується 

останнє особисте місце на дистанції, в якій мав би виступати цей учасник та 

нараховується два штрафних очки. 

 

4.6. БОРОТЬБА САМБО (18 жовтня) 

(I, II та III групи)  

  

 Змагання особисто-командні. Склад команди:  

 I та III групи - 6 осіб, у тому числі 5 спортсменів та 1 тренер-представник 

(всі 5 результатів ідуть в залік). 

 II група - 9 осіб, у тому числі 8 спортсменів та 1 тренер-представник       

(в залік ідуть 7 кращих результатів). 

Змагання проводяться за олімпійською системою відповідно до чинних правил 

змагань, у вагових категоріях: до 57 кг, до 62 кг, до 68 кг, до 74 кг, до 82 кг, до 90 кг, 

до 100 кг та понад 100 кг, допуск  1 кг.  Здвоювання спортсменів дозволяється не 

більш ніж у 2 вагових категоріях. 

Командна першість визначається за найменшою сумою зайнятих учасниками 

команди особистих місць. При однаковій сумі очок - за більшою кількістю I, II і т.д. 

особистих місць. Далі – за кращим результатом у ваговій категорії, в якій брала 

участь найбільша кількість учасників змагань.  

У випадку участі команди у неповному складі, їй зараховується за кожного не 

виставленого спортсмена останнє особисте місце у ваговій категорії, у якій брала 

участь найбільша кількість учасників та нараховується два штрафні очки. 

 

4.7. НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС (14-16 листопада) 

(Всі групи)  

 

Змагання командні. Склад команди: 4 осіб, з яких 3 спортсмени та 1 тренер-

представник. Ігри  проводяться згідно діючих правил з даного виду спорту за 

коловою системою.  
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Командна першість визначається за найбільшою кількістю набраних очок. При 

рівності набраних очок двома чи більше командами перевага надається  за 

підсумками гри між цими командами. При рівності цього показника  – за кращою 

різницею особистих зустрічей між цими командами.  

За не виставленого учасника команді зараховується поразка в кожній його 

зустрічі. 

 
 

5. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРШОСТІ 

ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ І ПРИЗЕРІВ 
 

5.1. Підведення підсумків спортивних змагань І етапу здійснюють первинні 

колективи фізичної культури ХОО ФСТ «Динамо» України відповідно до власних 

Положень (Регламентів) про змагання. 

5.2. Загальнокомандні місця збірним командам колективів фізичної культури 

організації за підсумками II етапу комплексних змагань – «Спартакіади-2018» 

визначаються окремо в чотирьох групах: 

 

I група 

1. ОКФК-1   ГУНП в Х/о 

2. ОКФК-3   УПО в Х/о ДПО   

3. ОКФК-4  ГУДСНСУ у Х/о 

4. ОКФК-5  ПСМУ ВКПП Мінюстиції  

5. КФК-1    УСБУ в Х/о  

 

ІІ група 

1.КФК-2 ХНУВС 

2.КФК-3 НУЦЗУ 

3.КФК-7 НАНГУ 

4.КФК-9 СКІ НЮУ ім. Я. Мудрого 

5.КФК-11 ІПЮК для СБУ НЮУ ім. Я. 

Мудрого 

ІІІ група 
1. КФК-4 в/ч 2240 СТУ НГУ 

2. КФК-5 в/ч 3017 НГУ 

3. КФК-6  в/ч 3005 НГУ 

4. КФК-17 в/ч 9951 ХПЗ СхРУ ДПСУ 

5. КФК-18 в/ч 1470 СхРУ ДПСУ 

6. КФК-20 в/ч А-4596 2-й ТВУЗД 

7. КФК-21 в/ч 1467 ХОАЕ СхРУ 

ДПСУ 

 

 

IV група 

1. КФК-22  Шевченківський ВП 

2. КФК-23  Київський ВП 

3. КФК-24  Слобідський ВП 

4. КФК-25  Холодногірський ВП 

5. КФК-26  Московський ВП 

6. КФК-27  Новобаварський ВП 

7. КФК-28  Індустріальний ВП 

8. КФК-29   Немишлянський ВП 

9. КФК-30 Основ’янський ВП 

10. КФК-12  ВП в метро. ГУНП в Х/о 

11. КФК-31 УПП у Харківській області 

 

5.3. Місце КФК (ОКФК) в чемпіонаті з виду спорту визначається окремо в 

кожній групі, в залежності від зайнятого командою загального місця у змаганнях з 

цього виду спорту. 

5.4. Підсумки змагань за програмою «Спартакіади-2018» серед збірних команд 

колективів фізичної культури ХОО ФСТ «Динамо» України у загальнокомандному 

заліку підводяться у чотирьох групах окремо та визначаються за командними 

результатами з усіх видів спорту програми комплексних змагань «Спартакіади-

2018» відповідної групи. 
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5.5. Загальнокомандні місця у групах за підсумками комплексних змагань 

«Спартакіади-2018» визначаються за найменшою сумою зайнятих місць в 

командному заліку 5-ти видів спорту «Спартакіади-2018». 

 5.6. У випадку однакової суми місць у двох і більше КФК (ОКФК) однієї 

групи, перевага віддається колективу, який має більше перших, других та наступних 

командних місць в групі за підсумками змагань з усіх видів спорту програми 

«Спартакіади-2018». 

5.7. У разі однакової суми місць у двох і більше команд КФК (ОКФК) за 

кількістю перших, других та наступних командних місць з видів спорту програми 

«Спартакіади-2018», перевага віддається колективу, учасники якої мають більше 

перших, других та наступних особистих місць за підсумками змагань з усіх видів 

спорту програми «Спартакіади-2018». 

5.8. У разі неучасті збірної команди КФК (ОКФК) в змаганнях з будь-якого 

виду спорту програми «Спартакіади-2018», така команда займає останнє місце у 

своїй групі з даного виду спорту та їй нараховуються 2 штрафні очки. 

 

 6. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ І ПРИЗЕРІВ  

КОМПЛЕКСНИХ ЗМАГАНЬ  

 

6.1. Нагородження переможців і призерів I етапу спортивних змагань за 

програмою «Спартакіади-2018» проводиться первинними колективами фізичної 

культури ХОО ФСТ «Динамо» України відповідно до власних положень 

(регламентів) про проведення змагань. 

6.2. Учасники, які посіли I, II та III місця в особистій першості фінальних 

змагань II етапу з видів спорту, нагороджуються медалями і дипломами відповідних 

ступенів Харківської обласної організації Фізкультурно-спортивного товариства 

«Динамо» України. 

6.3. Збірні команди колективів фізичної культури організації, переможці та 

призери ІІ етапу змагань «Спартакіади-2018» з окремих видів спорту 

нагороджуються пам`ятними кубками та дипломами відповідних ступенів 

Харківської обласної організації Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» 

України. 

6.4. Збірні команди колективів фізичної культури організації, переможці та 

призери комплексних змагань «Спартакіади-2018» ХОО ФСТ «Динамо» України у 

загальнокомандному заліку в кожній групі нагороджуються пам`ятними кубками та 

дипломами відповідних ступенів Харківської обласної організації Фізкультурно-

спортивного товариства «Динамо» України. 
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7.  КУБКОВІ ЗМАГАННЯ 

 
 

7.1. КУБОК З МІНІ–ФУТБОЛУ ПАМ’ЯТІ В. В. ФОМІНА (23 квітня) 
 

 Змагання командні. Склад команди від 5 до 15 чоловік та 1 тренер-

представник.  

До участі у змаганнях допускаються команди, які посіли у своїх групах 1 та 2 

місце та мають документи, що зазначені в п. 3. Цього Положення. 

Змагання проводяться згідно діючих правил з міні-футболу 2 тайми по 15 

хвилин чистого часу та 5 хв. перерва за олімпійською системою.  

Командні фоли: 5 фолів, з 6 фолу штрафний пробивається без "стінки". 
Команда переможець нагороджується перехідним Кубком, пам`ятним кубком 

та дипломом, призери – кубками та дипломами відповідних ступенів ХОО ФСТ 

«Динамо» України.  
 

7.2. КУБОК ПАМ’ЯТІ С. П. КАРПЕНКА (08 червня) 
 

Змагання особисто-командні. Склад команди: 4 осіб, у тому числі 3 

спортсмени (не залежно від статі) та 1 тренер-представник.  

Бойова зброя та набої до неї надаються ГУНП в Харківській області. Вправа 

ПМ-1. Учаснику змагань надається 3 пробних пострілів та 10 залікових. На 

виконання вправи учаснику надається 3 (пробні) та 10 хвилин (залікові) відповідно. 

Стрільба проводиться по нерухомій мішені. Положення для стрільби – стоячи 

однією рукою. Дистанція 25 м. Командний залік визначається за  найбільшою сумою 

очок 3-х залікових учасників. При рівності суми очок у двох чи більше команд 

першість визначається за кращим особистим результатом. За кожного не 

виставленого учасника команда здобуває "0"  (нуль) очок в заліку  цього  учасника 

та їй нараховується 2-а штрафних очки.  

Особиста першість визначається на найбільшою сумою набраних учасниками 

очок. 

Команда переможець та команди - призери нагороджуються кубками та дипломами 

відповідних ступенів ХОО ФСТ «Динамо» України. 
 

7.3. КУБОК З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ (23 листопада) 
 

Змагання командні. Склад команди: 4 осіб, з яких 3 спортсмени та 1 тренер-

представник. До участі у змаганнях допускаються команди, які посіли у своїх групах 

1 та 2 місце та мають документи, що зазначені в п. 3. Цього Положення. 

Ігри  проводяться згідно діючих правил з даного виду спорту за олімпійською 

системою. За не виставленого учасника команді зараховується поразка в кожній 

його зустрічі. 

Команда переможець та команди - призери нагороджуються кубками та 

дипломами відповідних ступенів ХОО ФСТ «Динамо» України.  

 

 

Відділ ОМ та спортивної роботи ХОО ФСТ "Динамо" України 


