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ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Запорізької обласної
організації Профспілки
працівників освіти і науки України
___________ Н.І. Гринь
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ПОЛОЖЕННЯ
про ІV обласну спартакіаду
серед працівників загальноосвітніх навчальних закладів
Обласна спартакіада є етапом Всеукраїнської спартакіади серед
працівників загальноосвітніх навчальних закладів, яка заснована Міністерством
освіти і науки України та Центральним комітетом Профспілки працівників
освіти і науки України в 2005 році.
І. Мета та завдання
Спартакіада проводиться з метою:
-впровадження фізичної культури в повсякденне життя, активізації
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед працівників
загальноосвітніх навчальних закладів;
-популяризації фізичної культури, її широкого застосування у загартуванні,
оздоровленні, профілактиці захворювань, пропаганді здорового способу життя;
-привернення уваги громадськості, соціальних партнерів до розвитку фізичної
культури та спорту.
II. Керівництво проведенням змагань
Загальне керівництво організацією та проведенням змагань обласної
спартакіади спільно здійснюють Департамент освіти і науки Запорізької
обласної державної адміністрації та комітет Запорізької обласної організації
Профспілки працівників освіти і науки України.
Безпосереднє проведення фінальної частини спартакіади покладається на
головну суддівську колегію, затверджену Департаментом освіти і науки
Запорізької ОДА.
Організація та проведення змагань в регіонах області покладається на
місцеві управління, відділи освіти за участю районних, міських організацій
галузевої Профспілки.
ІІІ. Учасники змагань
До участі в змаганнях обласної спартакіади допускаються тільки
основні працівники загальноосвітніх навчальних закладів.

До складу команд не допускаються учні шкіл, ДЮСШ, студентська
молодь, члени збірних команд України, сумісники.
До участі у фінальній частині обласної спартакіади допускаються
переможці (перші місця) зональних змагань.
Для проведення зональних змагань команди діляться на п’ять зон:
І зона
ІІ зона
ІІІ зона
м.Мелітополь
м.Бердянськ
Василівський р-н
Веселівський р-н
Бердянський р-н
В-Білозерський р-н
Мелітопольський р-н
Куйбишевський р-н
К-Дніпровський р-н
Приазовський р-н
Приморський р-н
Михайлівський р-н
Якимівський р-н
Розівський р-н
Токмацький р-н
Чернігівський р- н
м.Енергодар
м.Токмак

ІV зона
Вільнянський р-н
Гуляйпільський р-н
Новомиколаївський р-н
Оріхівський р- н
Пологівський р-н

V зона
Жовтневий р-н
Заводський р-н
Запорізький р-н
Комунарський р-н
Ленінський р-н
Орджонікідзевський р-н
Хортицький р-н
Шевченківський р-н

Зональні змагання проводитимуться:
І зона
м.Мелітополь
ІІ зона
м.Бердянськ
ІІІ зона
м.Василівка
ІV зона
м.Пологи
V зона
Ленінський район м. Запоріжжя
Організація проведення зональних змагань покладається на управління
освіти м. Мелітополя, відділи освіти м. Бердянська, Василівського,
Пологівського районів, територіальний відділ Шевченківського району
м.Запоріжжя.
ІV. Умови та термін проведення змагань
Змагання обласної спартакіади проводяться в чотири етапи:
І-й етап – змагання в навчальних закладах;
ІІ-й етап – районні та міські змагання;
ІІІ-й етап –зональні змагання проводяться до 1 квітня за спільним погодженням
з районними відділами, міськими управліннями освіти, на підставі наказу
Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА;

ІV-й етап – обласний фінал за участю збірних команд –переможців зональних
змагань проводиться в м. Запоріжжі 14 квітня 2016 року.
Прибуття команд 14 квітня до 10.00 години за адресою: м. Запоріжжя,
Шевченківський район, ЗОШ №101 вул. Бочарова 10 б, тел.: 0612-65-57-07.
Збірні команди повинні бути представлені в єдиній спортивній формі.
V. Фінансові витрати
Витрати, пов’язані з проведенням І-ІІІ етапів змагань, несуть навчальні заклади,
районні відділи, міські управління освіти, територіальні виборні органи
відповідних профспілкових організацій працівників освіти і науки.
Нагородження команд-переможців зональних змагань грамотами та
кубками – за рахунок обласної організації Профспілки працівників освіти і
науки України;
Витрати по проведенню ІV-го етапу (фінальних змагань) обласної
спартакіади несуть:
- проїзд та добові учасникам змагань –районні відділи, міські управління
освіти;
- нагородження команд: грамоти, кубки в загальному заліку зональних та
обласних змагань, профспілкові виплати переможцям у видах програми змагань
IV етапу, заохочення суддівської колегії під час IV етапу спартакіади – обласна
організація Профспілки працівників освіти і науки України.
VІ. Проведення зональних та фінальних змагань
Заявки на участь у зональних та фінальних змаганнях обласної спартакіади
подаються до мандатної комісії окремо на кожний вид спорту до початку
змагань в день приїзду по формі:
ЗАЯВКА
на участь в змаганнях ІV обласної спартакіади
серед працівників загальноосвітніх навчальних закладів
від команди ________________________________________
Вид спорту : ________________________________________
№ п/п

Прізвище,
ім’я,
по-батькові
(повністю)

Стать

Рік
народження

Посада,
Місце
роботи

Допуск
лікаря

Повідомлення про участь в зональних змаганнях надсилається до
комітету Запорізької обласної організації Профспілки до 10.03.2016 р. за
адресою: 69044, м. Запоріжжя, майдан Профспілок 5, каб.№455.
Заявка повинна бути завірена районним відділом( міським управлінням)
освіти, головою РО(МО) Профспілки, скріплена печатками.
Звіт про проведення зональних змагань подається до обкому Профспілки
(каб.455) за 5 днів до проведення фіналу.

VІІ. Програма змагань
Змагання проводяться з 4 видів спорту:
1. МІНІ-ФУТБОЛ – склад команди -5 чоловік, 1воротар, 1-2 запасних гравця.
Зустріч проводиться з 2-ох таймів по 10 хвилин. Система проведення змагань
буде вирішена залежно від кількості заявлених команд.
2. НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС – склад команд -2 особи (1чол+1жінка).
Змагання особисті з командним заліком. Всі зустрічі проводяться з 3-ох
партій.
Змагання проводяться за олімпійською системою з розіграшем усіх місць.
3. ЛЕГКА АТЛЕТИКА(крос) –склад команди -2 особи (1чоловік+1 жінка).
Змагання особисто –командні. Програма змагань:
- жінки - 500м.;
- чоловіки - 1000м;
4. ШАХИ –склад команди -1 особа, незалежно від статі. Змагання проводяться
згідно шахового кодексу України.
Команді, що не взяла участь в змаганнях з виду спорту, зараховується
останнє місце плюс одне очко.
VІІІ. Порядок і умови визначення переможців змагань
Переможці обласної спартакіади визначаються за командними місцями по
видам спорту та в особистому заліку.
ІХ. Нагородження
Команди, які посіли 1-е, 2-е, 3-є місця в загальному заліку ІV етапу
спартакіади, нагороджуються кубками та спільними грамотами комітету
Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України
і Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА.
Команди, які посіли 1-е, 2-е, 3-є місця в змаганнях по видам програми IV
етапу спартакіади, нагороджуються спільними грамотами комітету Запорізької
обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України та
Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА, отримують профспілкові
виплати по видам спорту шахи, настільний теніс, легка атлетика:
І місце – 300 грн.,
ІІ місце – 200 грн.,
ІІІ місце – 100 грн.
міні-футбол:
І місце – 2000грн.,
ІІ місце – 1500 грн.,
ІІІ місце – 1000 грн.
Команди, які посіли 1-е,2-е,3-є місця в загальному заліку зональних змагань
нагороджуються кубками та спільними грамотами Департаменту освіти і науки
Запорізької ОДА та комітету Запорізької обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки України.

Команди, які посіли 1-е, 2-е, 3-є місця в змаганнях по видам програми
зональних змагань спартакіади, нагороджуються
спільними грамотами
комітету Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і
науки України і Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА.
Це Положення є офіційним викликом на змагання.

