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ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення другого обласного етапу спартакіади серед збірних команд 

державних службовців Запорізької області 
 

І. Мета і завдання 
 

Другий обласний етап спартакіади серед збірних команд державних 
службовців Запорізької області (далі – Спартакіада) проводиться з метою 
зміцнення здоров’я державних службовців. 

Основним завданням Спартакіади є залучення державних службовців до 
занять фізичною культурою і спортом, організація їх активного відпочинку, 
розвиток найбільш популярних видів спорту, пропаганда здорового способу 
життя та комплектація збірної команди державних службовців Запорізької 
області для участі у третьому Всеукраїнському етапі Спартакіади серед збірних 
команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 
 

ІІ. Термін проведення 
 

Спартакіада проводиться щороку протягом квітня-травня. 
  

ІІІ. Керівництво проведення змагань 
 

     Загальне керівництво з підготовки та проведення змагань здійснюється 
організаційним комітетом, склад якого затверджується головою Запорізької 
обласної державної адміністрації. Безпосереднє керівництво змагань з видів 
спорту покладається на головну суддівську колегію, склад якої затверджується 
управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту Запорізької обласної державної 
адміністрації. 

 
           Проведення змагань Спартакіади здійснює управління у справах сім'ї, 
молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації спільно з 
управлінням державної служби Головного управління державної служби 
України в Запорізькій області, Запорізькою обласною організацією 



фізкультурно-спортивного товариства "Спартак", Запорізькою обласною 
організацією профспілки працівників державних установ. 

 
ІV. Учасники спартакіади та умови її проведення 

 
      У змаганнях беруть участь державні службовці Запорізької обласної, 
районних державних адміністрацій Запорізької області, їх структурних 
підрозділів, представники територіальних органів центральних органів  
виконавчої влади, які за станом здоров’я допущені до змагань за висновками 
лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання учасників. До 
складу команд входять тільки державні службовці. 
 Рекомендований склад збірної команди – до 22 осіб: 21 учасник та 1 
представник команди. 
 Усі учасники повинні мати єдину спортивну форму, необхідний інвентар 
та обладнання для участі в змаганнях. 
          У разі нещасних випадків, травмування (підтверджених лікарем) 
учасника команди дозволяється його заміна у всіх видах спорту іншим 
учасником зі складу делегації. 
 

V. Програма змагань з видів спорту 
          5.1. Футзал. 
 Змагання командні. Склад команди - 8 осіб (чоловіки, у полі 5 гравців, у 
т.ч. воротар). Час гри – два тайми по 12 хв. без перерви. Система проведення 
змагань визначається суддівською колегією залежно від кількості заявлених 
команд. Змагання проводяться згідно з діючими правилами змагань. 
 
          5.2. Волейбол. 
 Змагання командні. Склад команди – 9 осіб незалежно від статті. Зустрічі 
проводяться з трьох партій відповідно до сучасних правил змагань. Система 
проведення змагань визначається суддівською колегію в залежності від 
кількості заявлених команд. Змагання проводяться згідно з діючими правилами 
змагань. 
 
          5.3. Теніс настільний. 
 Змагання особисто-командні в одиночних розрядах. Склад команди – 2 
особи (1 чоловік та 1 жінка). Система проведення змагань визначається 
суддівською колегією залежно від кількості заявлених команд. Особисті 
змагання серед чоловіків та жінок проводяться окремо. Змагання проводяться 
згідно з діючими правилами змагань.  

 

         5.4. Шахи. 
     Змагання особисто-командні, проводяться окремо серед чоловіків та 
жінок. Склад команди - 2 особи (1 чоловік та 1 жінка). Система проведення 
змагань визначається суддівською колегією залежно від кількості заявлених 
учасників. Змагання проводяться згідно з діючими правилами змагань.  



 
          5.5. Шашки. 

Змагання особисто-командні проводяться окремо серед чоловіків та 
жінок. Склад команди - 2 особи (1 чоловік та 1 жінка). Система проведення 
змагань визначається суддівською колегією залежно від кількості заявлених 
учасників. Змагання проводяться згідно з діючими правилами змагань. 
                           

VI. Порядок і термін подання заявок 
 

   Для участі у другому обласному етапі Спартакіади подаються заявки: 
         попередня заявка (додаток 1) на участь у другому обласному етапі 
Спартакіади з вказаною кількістю учасників та видів спорту складається за 
підписом керівника структурного підрозділу з фізичної культури і спорту 
районних державних адміністрацій та надсилається до управління державної 
служби Головного управління державної служби України в Запорізькій області 
за 20 днів до початку другого обласного етапу Спартакіади; 

поіменна заявка (додаток 2) підписана головою або заступником голови 
районної державної  адміністрації,  керівником  територіального  органу 
центрального органу виконавчої влади та лікарем на всіх учасників подається 
до головної суддівської колегії в день приїзду; 
         технічна заявка (додаток 3) на кожний вид спорту за підписом керівника 
структурного підрозділу з фізичної культури і спорту районних державних 
адміністрацій Запорізької області подається головним суддям з видів спорту в 
день приїзду.  

До головної суддівської колегії на кожного учасника представник подає 
такі документи: посвідчення з місця роботи, паспорт та посвідчення про 
відрядження. 

 
VII. Фінансове забезпечення змагань 

 
 Витрати на проведення другого обласного етапу Спартакіади несуть :  

управління у справах сім'ї, молоді та спорту Запорізької обласної 
державної адміністрації – витрати з оренди спортивних споруд, харчування 
суддів, придбання нагородної атрибутики, медикаментів, канцтоварів, 
типографські витрати; 

Запорізька обласна організація профспілки працівників державних  
установ – придбання призів для нагородження переможців у змаганнях та 
кращих учасників змагань; 
  районні державні адміністрації, організації, що відряджають – витрати з 
відрядження команд та представників (проїзд в обидва кінця, добові в дорозі, 
проживання, харчування); 

  
 Запорізька обласна організація фізкультурно-спортивного товариства 
„Спартак” – участь у придбанні нагородної атрибутики. 
 

VIIІ.  Визначення переможців та нагородження 



 
        Переможці та призери другого обласного етапу Спартакіади, змагань з 
видів спорту нагороджуються грамотами, медалями, кубками та призами. 
        У кожному виді програми учаснику за зайняте місце нараховуються очки 
згідно з таблицею нарахування очок (додаток 4). 
        Командна першість у видах спорту визначається за найбільшою сумою 
очок, набраних учасниками команд у видах програм. 
 

IХ.  Оскарження результатів змагань 
 

       Результати змагань можуть бути оскаржені представником команди після 
закінчення змагання усним попередженням судді, який обслуговував змагання, 
та не пізніше ніж за 30 хвилин після закінчення змагання в письмовій формі до 
суддівської колегії змагань з цього виду спорту. 
       Якщо команда (гравець команди) знімається зі змагань головною 
суддівською колегією, очки не нараховуються у виді спорту. 
       Оскарження негайно розглядається головним суддею змагань або головною 
суддівською колегією другого обласного етапу Спартакіади. 
 
 
 
Заступник голови –  
керівник апарату обласної 
державної адміністрації                                                                   Р.В. Дригинич 

 


