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МЕТА І ЗАВДАННЯ
Комплексні спортивні змагання "Спартакіади - Здоров’я" з неолімпійських видів
спорту серед працівників та співробітників 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 спорту та фізкультурно-спортивної роботи серед
членів товариства правоохоронних органів;
- визначення сильніших спортсменів та команд для участі в змаганнях ЦР ФСТ
"Динамо" України та інших відомств;
- пропагування фізичної культури та неолімпійських видів спорту.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
"Спартакіада - Здоров’я" проводиться у два етапи:
I етап - змагання з масових видів спорту серед членів товариства у первинних
колективах фізичної культури ХОО ФСТ "Динамо" України;
II етап - змагання з видів спорту на першість ХОО ФСТ "Динамо" України.
3. КЕРІВНИЦТВО
Загальне керівництво Спартакіадою здійснює ХОО ФСТ "Динамо" України.
Безпосереднє проведення змагань з видів спорту покладається на суддівські
бригади, які призначаються наказом ХОО ФСТ "Динамо" України.
4. УЧАСНИКИ СПАРТАКІАДИ
До участі в змаганнях Спартакіади та кубкових змаганнях допускаються члени
ХОО ФСТ "Динамо" України з числа працівників та співробітників 5-ї групи
колективів фізичної культури організації (КФК-8 – ДП ХМЗ"ФЕД", КФК-10 – ХОО
ФСТ «Динамо» України, КФК-15 – Прокуратура Харківської області, КФК-16 –
Харківська митниця ДФС у Х/о) та КФК-19 – ГУ ДФС у Х/о, які допущені лікарем за
станом здоров’я.
У разі виступу спортсменів які не відповідають вищезгаданим вимогам
(підставка), команда знімається зі змагань, результат команди скасовується, додаються
2 штрафних бали та направляється лист голові КФК (ОКФК) ХОО ФСТ "Динамо"
України.
Представники команд КФК (ОКФК) до суддівської колегії надають іменну
заявку, завірену підписом та печаткою одного з керівників КФК (ОКФК), та підписом
та печаткою лікаря.
Форма одягу учасників змагань спортивна, відповідна виду спорту.
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5. МІСЦЕ, УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
ТА ВИДИ СПОРТУ "СПАРТАКІАДИ - ЗДОРОВ’Я"
Змагання I етапу "Спартакіади - Здоров’я" проводяться за положеннями про
змагання рад первинних КФК.
Змагання II етапу "Спартакіади - Здоров’я" проводяться з квітня по листопад
поточного року згідно плану-календаря на спортивних базах комплексу "Динамо",
КФК організації, та інших спортивних базах м. Харкова згідно з цим положенням та з
видів спорту:
 міні-футбол (20 квітня)
 стрільба з пневматичної зброї (27 квітня)
 л/а крос (21 вересня)
 настільний теніс (15 листопада)
 шахи (06 грудня)
5.1. МІНІ-ФУТБОЛ
20 квітня 2018 р.
Змагання командні. Склад команди від 5 до 15 чоловік та 1 тренер-представник.
Ігри проводяться в кожній групі окремо за колової системою згідно діючих правил з
міні-футболу за формулою 2 тайми по 10 хвилин чистого часу та 5 хв. перерва.
Командні фоли: 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.
Команди, які посіли у своїх групах 1 та 2 місце мають право прийняти участь у
Кубку пам’яті В. В. Фоміна з міні-футболу.
5.2. СТРІЛЬБА З ПНЕВМАТИЧНОЇ ГВИНТІВКИ
27 квітня 2018 р.
Змагання особисто-командні. Склад команди: 6 осіб: 5 спортсменів та 1 тренерпредставник. Командний залік визначається за найбільшою сумою очок 4-х залікових
учасників. При рівності суми очок у двох чи більше команд першість визначається за
кращим особистим результатом. За кожного не виставленого учасника (менше 4)
команда здобуває "0" (нуль) очок в заліку цього учасника та штрафується на 2-а
штрафних очки.
5.3. ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ КРОС
21 вересня 2018 р.
Склад команди 5 осіб: 4 спортсмени та 1 тренер-представник. Змагання
проводяться на дистанціях: 0,5 км. Всі результати ідуть в залік. Особиста першість
визначається за кращим особистим результатом учасника змагань. Загальнокомандна
першість визначається за найменшою сумою місць, які посіли 4 залікових учасників
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команди. У разі однакової суми зайнятих місць у двох або більше команд, перевага
надається команді, яка має більше перших, других та наступних особистих місць.
Змагання проводяться в лісопарковій зоні.
У разі неучасті учасника у змаганнях (менше 4), команді зараховується останнє
особисте місце на дистанції, в якій мав би виступати цей учасник та нараховується два
штрафних очки.
5.4. НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
15 листопада 2018 р.
Змагання командні. Склад команди 4 особи: 3 спортсмена та 1 тренер-представник.
Ігри проводяться за коловою системою згідно діючих правил з даного виду спорту.
Командний залік визначається за найбільшою кількістю набраних очок. При рівності
набраних очок двома чи більше командами перевага надається за підсумками гри між
цими командами. За не виставленого учасника команді зараховується поразка в кожній
його зустрічі.
5.5. ШАХИ
06 грудня 2018 р.
Змагання командні. Склад команди 4 особи: 3 спортсмена та 1 тренерпредставник. Змагання проводяться згідно діючих правил з даного виду спорту.
Командний залік визначається за найменшою сумою місць всіх учасників. При
рівності суми місць у двох чи більше команд першість визначається за кращим
особистим результатом. За не виставленого учасника команді зараховується поразка в
кожній його зустрічі.
6. УМОВИ ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
"Спартакiада - Здоров’я" проводиться згідно з діючими правилами змагань з
видів спорту з урахуванням Положення про Спартакіаду.
Загальнокомандна першість у Спартакіаді визначається за найменшою сумою
місць 5 видів спорту. У випадку рівної суми місць у двох чи більше колективів,
перевага надається команді, у якої більше перших, других та наступних командних
місць.
У разі рівності і цього показника перевага надається командам у яких учасники,
в особистій першості, вибороли більше перших, других, третіх та наступних особистих
місць.
У разі неучасті команди КФК (ОКФК) в змаганнях з будь-якого виду спорту
програми «Спартакіади - Здоров’я », така команда отримує останнє місце у своїй групі
з цього виду спорту.
7. НАГОРОДЖЕННЯ
Переможці i призери Спартакіади в командному заліку нагороджуються
кубками та дипломами.
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Переможці i призери по видам спорту в командному заліку нагороджуються
дипломами та кубками.
Переможці та призери в особистому заліку по видам спорту нагороджуються
дипломами та медалями.
8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВОК
Заявки на участь у "Спартакіаді – Здоров’я" оформляються згідно з вимогами
правил змагань з видів спорту, підписуються керівництвом КФК та лікарем,
завіряються відповідними печатками установи і надаються у суддівську бригаду не
пізніше ніж за 30 хв. до початку змагань.
Недотримання вимог до оформлення заявок (або відсутність заявки) позбавляє
спортсмена або команду участі у змаганнях.
9. КУБКОВІ ЗМАГАННЯ
9.1. 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.
9.2. 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.

5

9.3. КУБОК З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ (23 листопада)
Змагання командні. Склад команди: 4 осіб, з яких 3 спортсмени та 1 тренерпредставник. 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
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