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П О Л О Ж Е Н НЯ
про проведення Відкритої Універсіади міста Тернополя управління у справах сім’ї,
молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради та Тернопільського обласного
відділення(філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України серед вищих
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації (університети, академії, інститути) у 2017 році
І. МЕТА І ЗАВДАННЯ.
Відкрита Універсіада міста Тернополя управління у справах сім’ї, молодіжної політики і
спорту Тернопільської міської ради та Тернопільського обласного відділення Комітету з
фізичного виховання та спорту МОН України (далі Універсіада) проводиться з метою
масового залучення студентської молоді до занять фізичною культурою та спортом,
підвищення рівня спортивної майстерності, відбору спортсменів-студентів для збірних
команд області, України та участі у ХІІІ Універсіади України у 2017 році.
Змагання проводяться у три етапи :
І етап – масові спортивні змагання у ВНЗ серед навчальних груп, курсів проводяться на
місцях протягом навчального року. У фізкультурно-масових заходах можуть брати участь всі
бажаючі: студенти, аспіранти, магістри, викладачі, співробітники ВНЗ та члени їх сімей, які
пройшли попередню підготовку і мають допуск лікаря.
П етап – змагання, спартакіади з видів спорту на першість факультетів, інститутів, ВНЗ.
ІІІ етап – фінальні змагання серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (університети, академії,
інститути).
ІІ. КЕРІВНИЦТВО, ПІДГОТОВКА
ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
Загальне керівництво, підготовка та проведення змагань ІІІ етапу здійснюється
управлінням у справах сім’ї, молодіжної політики та спорту Тернопільської міської ради і
обласним відділенням Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України. Змагання І та
ІІ етапів організовують та проводять викладачі кафедр фізичного виховання та тренери
спортивних клубів навчальних закладів.
Безпосереднє проведення фінальних змагань Ш етапу покладається на суддівські колегії
з видів спорту, затверджені управлінням у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту
Тернопільської міської ради, обласним відділенням Комітету з фізичного виховання та спорту
МОН України, Тернопільським обласним комунальним центром туризму і краєзнавства,
спорту та екскурсій учнівської молоді. Організатори залишають за собою право вносити
зміни в дане Положення.
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ІІІ. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.
До фінальних змагань ІІІ етапу допускаються збірні команди вищих навчальних
закладів, до складу яких входять студенти і аспіранти денної форми навчання, випускники
ВНЗ 2016 та 2017 років денної форми навчання, а також іноземні студенти ти студенти
коледжів, які є структурними підрозділами університетів. Вік учасників - 1989-1999 років
народження. Баскетбол – відповідно до регламенту чемпіонату України серед студентських
команд 2016-2019 роки. / Від СК ВНЗ допускаються не більше 2-х команд/.
Команду очолює тренер-представник,який несе відповідальність за стан здоров’я та
життя учасників під час проведення змагань. Система проведення змагань з ігрових видів
спорту буде визначатися кількістю заявлених команд.
ІV. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ.
Витрати на харчування, проїзд, розміщення учасників та тренерів під час проведення
змагань віднести за рахунок спортивних клубів або вищих навчальних закладів згідно з
діючими нормативами /наказ управління фізичної культури та спорту Тернопільської
облдержадміністрації від 19.12.2016 р. № 418-од, зареєстрованого в головному
територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області № 38/808 від 27.12.2016р.\
Витрати на оплату суддівської колегії з видів спорту несе управління у справах сім’ї,
молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради.
Витрати на придбання кубків, медалей за рахунок управління у справах сім’ї,
молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради, витрати на придбання грамот за
рахунок Тернопільського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та
спорту МОН України.
V. УМОВИ, ПРОГРАМА, ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ
ФІНАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
Фінальні
змагання
Універсіади
проводяться
серед
ВНЗ
ІІІ-ІV
рівнів
акредитації(університети, академії, інститути).
Фінальні змагання проводяться за умовами даного Положення та згідно з діючими
правилами змагань з березня по травень 2017 року. Засідання представників команд з видів
спорту із заявками відбувається за одну годину до початку змагань.
Початок змагань о 14 годині.
До програми Універсіади входять такі види спорту.
Склад команди
Термін
№
Види спорту
Місце проведення
Учасн. Тренер Судді проведення
зп
змагань
1

Аеробіка

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Армспорт
Баскетбол (чол., жін.)
Баскетбол 3х3 (чол.,жін.)
Боротьба вільна
Боротьба греко-римська
Волейбол (чол., жін.)
Гандбол (чол.,жін.)
Гирьовий спорт
Настільний теніс
Легкоатлетичний крос
Легка атлетика
Плавання
Спортивний туризм
Футзал
Шахи
Регбі 7 (чол.,жін.)

Не менше
6 чол

2

1

24.03

ПК «Березіль»

10
12+12
4+4
8
8
12+12
14+14
7
2+2
10
16
12
8
12
2+2
12+12

1
2+2
1+1
1
1
2+2
2+2
1
1
2
2
2
1
2
1
2

1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13.04
03-07.04
03-07.04
14.03
21.03
27-31.03
23-25.05
30.03
10-13.04
12.04
26-27.04
04-05.04
19-20.05
20-24.03
19-20.04
19.04

ТНТУ ім. І.Пулюя
Спортзал ТНЕУ
Спортзал ТНЕУ
«Галицькі леви»
«Галицькі леви»
ТНПУ ім. В.Гнатюка, ТНЕУ
Спортзал ТНЕУ
Спортзал «Політехнік»
ТНПУ ім. В.Гнатюка
м. Тернопіль, р-н телевежі
Центральний стадіон
Басейн «Політехнік»
За призначенням
ТДМУ ім. І.Горбачевського
ТНЕУ
Стадіон ТНТУ ім. І.Пулюя
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На Спортивних студентських іграх розігрується та визначається:
- особиста першість з видів спорту;
- командна першість з видів спорту;
- загальнокомандна першість серед ВНЗ.
Змагання проводяться за умови, якщо в даних змаганнях з видів спорту бере участь не
менше 3 команд. Командні місця з кожного виду спорту визначаються згідно з умовами
програми фінальних змагань.
Змагання з видів спорту проводяться за правилами Національних Федерацій.
У загальнокомандний залік із 22 видів програми Універсіади враховуються 12
найкращих результатів.
За перше місце з видів спорту СК ВНЗ на10раховуються 36 очок, за ІІ – 30, за ІІІ- 24, за
ІV- 18, за V- 12, за VІ – 6 очок, VІІ-5 і т.д. по 5 очок.
VІ. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Спортсмени, які посіли призові місця в індивідуальних видах програми нагороджуються
грамотами обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України та
медалями за рахунок управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської
міської ради.
Команди СК ВНЗ, які посіли призові місця з видів спорту нагороджуються дипломами,
кубками за рахунок управління у справах сім’ї. молодіжної політики і спорту Тернопільської
міської ради.
VІІ. З А Я В К И
Попередні заявки (кількості команд учасників) на участь у фінальних змаганнях ІІІ етапу
подаються навчальними закладами в обласне відділення Комітету з фізичного виховання та
спорту МОН України до 10 березня 2017р. Іменні заявки у 2-х примірниках (друковані за
формою), завірені лікарем, підписані керівником навчального закладу, а також документи:
студентський квиток, або залікову книжку (на випускника диплом), документ який
підтверджує дату народження, на кожного учасника подаються в головну суддівську колегію
змагань за місцем їх проведення.
Протести подаються в суддівську колегію з видів спорту відразу після закінчення гри
/змагання/.
Відповідно до пункту 9 Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998р. №
2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів»:
– відповідальність за підготовку спортивних споруд та дотримання правил безпеки
під час проведення змагань покладається на завідувачів кафедр фізичного виховання
ВНЗ, директорів спортивних споруд та головних суддів змагань;
– за 24 години до початку змагань складається акт про готовність споруд за підписом
начальника відділення, директора бази, головного судді ( зразок акту додається).
Акт є обов’язковим документом, що додається до звіту головної суддівської колегії.
Невиконання вимог, передбачених цим розділом, що може стати причиною виникнення
надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність,
передбачену законодавством.
Примітка :
Команди в ігрових видах спорту, які не з’явились на одну гру – не допускаються до
подальших ігор.
Команди, які з’явились на змагання без тренера-представника та не в єдиній спортивній
формі до ігор не допускаються. Друга команда рахується повною, якщо її склад нараховується
50% основного складу + 1 спортсмен.
В ігрових видах спорту при заявлені двох команд із одного ВНЗ ігри між ними
проводяться в перший день змагань.
В індивідуальних видах програми друга команда від ВНЗ допускається тільки при
повній комплектації першої команди.
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VІІІ. ПРОГРАМА ФІНАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ,
ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
Б А С К Е Т Б О Л.
Система проведення змагань колова / в одне коло/.
Тривалість гри – 4 тайми по 10 хвилин. За перемогу команда отримує 2 очка, за поразку
- 1очко, за неявку - 0 .
Команда –переможець визначається за найбільшою сумою очок.
За однаковою кількістю очок у двох команд перевага віддається тій, що перемогла у
зустрічі між ними. За однаковою кількістю очок у трьох та більше команд перевага віддається
команді, що має:
- більшу кількість перемог у зустрічах між ними;
- краще співвідношення м’ячів у іграх між ними;
- краще співвідношення м’ячів у зустрічах між ними /усіх/.
Б А С К Е Т Б О Л 3х3
Система проведення змагань колова / в одне коло/.
Змагання проводяться за діючими правилами Федерації баскетболу України.
За перемогу команда отримує 2 очка, за поразку - 1очко, за неявку - 0 .
За однаковою кількістю очок у двох команд перевага віддається тій, що перемогла у
зустрічі між ними. За однаковою кількістю очок у трьох та більше команд перевага віддається
команді, що має:
- більшу кількість перемог у зустрічах між ними;
- краще співвідношення м’ячів у іграх між ними;
- краще співвідношення м’ячів у зустрічах між ними /усіх/.
В О Л Е Й Б О Л.
Система проведення змагань колова / в одне коло/.
Тривалість ігор – 3 партії. За перемогу команда отримує 2 очка, за поразку-1 очко, за
неявку-0.
Команда-переможець визначається за найбільшою сумою очок.
За однаковою кількістю очок у двох команд перевага віддається тій, що перемогла у
зустрічах між ними. За однаковою кількістю набраних очок у трьох і більше команд, перевага
віддається команді, що має:
- більшу кількість перемог в іграх між ними;
- краще співвідношення партій у зустрічах між ними;
- краще співвідношення партій в усіх зустрічах.
Г А Н Д Б О Л.
Система проведення змагань колова / в одне коло/.
Тривалість гри –2 тайми по 30 хвилин. За перемогу команда отримує 2 очка, за нічию-1,
за поразку – 0, за неявку - 0 ( з рахунком 0:10)
Команда-переможець визначається за найбільшою сумою набраних очок.
За однаковою кількістю очок у двох команд, перевага віддається тій, що перемогла у
зустрічах між ними. За однаковою кількістю очок у трьох та більше команд, перевага
віддається команді, що має :
- більшу кількість очок в іграх між ними;
- кращу різницю м’ячів в іграх між ними;
- кращу різницю м’ячів в усіх іграх.
ФУТЗАЛ
Система проведення змагань колова /в одне коло/.
Тривалість гри – 2 тайми по 20 хвилин. У грі беруть участь 4 польових гравців та 1
воротар.
За перемогу команда отримує 3 очка: нічию-1, за поразку - 0, за неявку 0 з рахунком 0:3.
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Команда-переможець визначається за найбільшою сумою набраних очок. За однаковою
кількістю очок у двох команд перевага віддається тій, що перемога у зустрічі між ними. За
однаковою кількістю очок у трьох та більше команд, перевага віддається команді, що має :
- більшу кількість очок в іграх між ними;
- кращу різницю м’ячів в іграх між ними;
- кращу різницю м’ячів в усіх іграх.
РЕГБІ 7
Система проведення змагань колова /в одне коло/, згідно регламенту. Склад команди 12
чоловік. Команди грають 2 тайми по 7 хвилин чистого часу.
ГИРЬОВИЙ СПОРТ
Учасники виступають у таких вагових категоріях : 63,68,73,78,85,95,+95. Вага гирі 24 кг.
Дозволяється здвоювання у семи вагових категоріях.
переможці визначаються згідно офіційних діючих правил змагань.
Команда-переможець визначається за найбільшою сумою очок, зайнятих учасниками в
своїх вагових категоріях.
За 1м.-10очок, ІІ-8, ІІІ-6, 4-4, 5- 2, 6 –1.
БОРОТЬБА ВІЛЬНА ТА ГРЕКО-РИМСЬКА
Учасники виступають у таких вагових категоріях :
- Вільна боротьба: 57,61,65,70,74,86,97,125. Допуск + 2 кг
- Греко-римська боротьба:59,66,71,75,80,85,98,130. Допуск + 2 кг.
Дозволяється здвоювання в двох вагових категоріях.
Команда переможець визначається за найбільшою сумою очок, зайнятих учасниками в
своїх вагових категоріях.
Якщо дві або більше команд наберуть однакову кількість очок, перевага віддається тій
команді, учасники якої посіли більше перших, других, третіх місць.
За 1 місце - 10 очок, П-8, Ш-6, 4-4, 5-2, 6-1.
ПЛАВАННЯ
Склад команди 12 чоловік, незалежно від статі.
Програма змагань.
І день
100м в/с ( ж..ч.)
100м бат ( ж., ч.)
50м н/сп ( ж.,ч)
50м брас ( ч.,ж.)
Естафета 4х50м комб.(ж.,ч.)

ІІ день
50м в/с ( ж.,ч. )
50м бат ( ж.,ч.)
100м н/сп ( ж.,ч.)
100м брас (ж.,ч.)
Естафета 4 х50 в/с( ж.,ч.)

Кожен учасник має право виступати на будь-якій дистанції, будь-яким способом та двох
естафетах.
У залік кожному спортсмену зараховуються очки в 2-х видах програми та 2-х естафетах.
(змішані естафети чоловіки і жінки – не допускаються).
Естафети у чоловіків і жінок оцінюються : 50м в/с чол., жін., комбінована - 50м н/сп
чол., жінки – без урахування розряду. Естафети оцінюються з коефіцієнтом – 2.
Оцінка результатів проводиться згідно з таблицею оцінок змагань з плавання , при умові
виконання ІІІ спортивного розряду. В разі рівності очок у декількох команд переможець
визначається за найбільшою кількістю перших, других та третіх місць.
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НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
Змагання командно-особисті з загальнокомандним заліком у 7 розрядах (командні
змагання – юнаки, дівчата; особисті змагання – юнаки, дівчата; парний розряд – юнаки, дівчата
і змішаний парний розряд).
Змагання проводяться за системою Корбільона (2 + 2: A,B,Х,Y, тобто 1). А – Х, 2). В –
Y, 3).Пара, 4). А–Y, 5).В –Х),олімпійським способом. Очки в командних змаганнях – від 18 (16
місце) до 72 очок (1 місце), у всіх інших розрядах від 9 (16 місце) до 36 очок (1 місце). В
особистих змаганнях за 24 місце нараховується – 1 очко, зустрічі у всіх семи розрядах
складаються з 5 – ти партій.
В разі рівної суми очок загальнокомандної першості перевага надається команді, що
зайняла більше 1-х, 2-х і т.д. місць.
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Склад команди 16 чоловік, незалежно від статі.
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
Чоловіки
Біг 100,200,400,800,1500,5000м,
Естафетний біг 4 х 100м, 4х400м
Стрибки у висоту, довжину
Потрійний стрибок
Штовхання кулі
Метання молота
Метання диску, спису
Спортивна ходьба 10 км

Жінки
Біг 100,200,400,800,1500,3000м.
Естафетний біг 4 х 100м, 4х400м
Стрибки у висоту, довжину
Потрійний стрибок
Штовхання кулі
Метання диску, спису
Спортивна ходьба 5 км
Метання молота

Кожен учасник має право виступати у двох видах програми та естафеті. На кожен вид
програми дозволяється заявляти необмежену кількість учасників.
Оцінка результатів проводиться згідно з таблицею оцінок змагань з легкої атлетики, за
умови виконання ІІІ спортивного розряду.
У залік ідуть 25 кращих результатів + 2 естафети.
В разі рівності очок у декількох команд, переможець визначається за найбільшою
кількістю перших, других, третіх місць.
ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ КРОС
Склад команди 10 чоловік / 5 чоловік і 5 жінок/.
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
Чоловіки
- 3000м - 5 уч.
Жінки
- 2000м - 5 уч.
Командна першість визначається за меншою сумою місць, зайнятих всіма
учасниками змагань. В разі не виставленого учасника або учасник зійшов з дистанції, очки
нараховуються за результатом останнього учасника ( + 5 шт. очок). При однаковій кількості
очок перевага віддається команді, яка має більше перших, других і т.д. місць.
Ш А Х И.
Змагання особисті з командним заліком.
Змагання проводяться за коловою системою по дошках.
Контрольний час 25 хвилин на кожну партію кожному учаснику.
Переможці визначаються згідно правил змагань ФІДЕ 2014 року
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ФІТНЕС - АЕРОБІКА.
Змагання командні, проводяться з наступних видів програми:
а) степ – аеробіка;
б) фанк – аеробіка;
в) базова аеробіка.
Склад команди: від 6 до 8 спортсменів, будь яке співвідношення чол. і жінок.
Виступ учасників за кожним видом програми оцінюється трьома оцінками :
майстерність, артистичність та аеробність.
Тривалість вправ – 2 хв. + - 5 секунд.
Змагання проводяться на майданчику 12 х 12 метрів, покриття дерев’яне.
Переможці у кожному виді програми визначаються за найкращим рейтингом.
Змагання проводяться відповідно до правил ФУСАФ.
СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ.
Склад команди – 8 осіб ( з них не менше трьох дівчат) і один тренер-представник.
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ.
І день
- заїзд, розміщення, проходження мандатної комісії, нарада представників - до 11.00
- командні змагання з техніки спортивного туризму ( особ.-ком. «Смуга перешкод»);
- конкурсна програма;
ІІ день
- конкурсна програма (командна «Смуга перешкод»);
- підведення підсумків, нагородження переможців та призерів змагань і конкурсної
програми.
До конкурсної програми входять такі види :
- туристська пісня;
- розпалювання вогнища;
- в’язання вузлів.
Команди проживатимуть в польових умовах і повинні мати необхідне спорядження та
обладнання, що забезпечить збереження здоров’я та життя учасників змагань, охорону
навколишнього середовища.
Усі витрати щодо участі в Універсіаді за рахунок відряджуючих організацій.

АРМСПОРТ
Змагання проводяться у вагових категоріях : 70, 80, 90, 100 , +100кг.
Змагання особисто-командні. Допускаються чоловіки зі стажем тренувань не менше 6
місяців. Форма учасників : спортивні штани, футболка, кросівки. Склад команди: 20 учасників,
1 тренер-представник. У командний залік входять 5 кращих результатів, по одному з кожної
вагової категорії на ліву і праву руку.
Очки в командний залік нараховуються:
1м. – 15 оч. 3м. – 10оч. 5м. – 6оч.
7м. – 4оч.
2м - 12оч. 4м. – 7оч.
6м. – 5оч.
8м. – 3оч.

9м. – 2оч.
10м. – 1оч.
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З А Я В К А
на участь у Відкритій Універсіаді міста Тернополя управління у справах сім’ї, молодіжної
політики і спорту Тернопільської міської ради та Тернопільського обласного відділення(філії)
Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України

вид спорту

СК ВНЗ

“___”______________2017 р.
№№

з/п

Прізвище, ім’я
повністю

Рік
народження

Розряд

Інститут,
факультет

Ректор

Печатка

___________ прізвище, ініціали
підпис
Голова спортклубу __________ прізвище, ініціали
підпис
Тренер-представник __________ прізвище, ініціали
Підпис
Лікар
__________ прізвище, ініціали
підпис

Навчально-спортивний відділ

Віза лікаря
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Додаток №1
Таблиця нарахування очок з настільного тенісу
Зайняті місця
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Навчально-спортивний відділ

Командні види
програми
72
66
60
54
50
46
42
38
32
30
28
26
24
22
20
18

Індивідуальні види
програми
36
33
30
27
25
23
21
19
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

