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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення ХV Спартакіади серед педагогічних працівників
міста Івано-Франківська у 2014 - 2015 навчальному році
І. Мета і завдання
Спартакіада проводиться з метою:
- формувати в працівників освіти потреби у фізичному вдосконаленні, активних занять фізичною
культурою і спортом;
- пропаганди фізичної культури і спорту як складової частини загальнолюдської культури, здорового
способу життя;
- виявлення переможців для комплектування збірних команд міста для участі в обласних змаганнях.
ІІ. Керівництво змаганнями
Загальне керівництво у проведенні змагань здійснюється управлінням освіти і науки та міською
організацією профспілок працівників освіти і науки.
Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію спартакіади,
затверджену міською організацією профспілок працівників освіти і науки.
ІІІ. Учасники змагань
У міських змаганнях беруть участь команди закладів освіти під керівництвом керівника навчального
закладу та голови шкільного профспілкового комітету.
Команди шкіл, які беруть участь у змаганнях з волейболу, міні-футболу та настільного тенісу можуть
комплектуватися незалежно від статі.
При неможливості заявити команду школи з настільного тенісу з відповідною кількістю учасників,
до участі в змаганнях із вказаних видів спорту допускаються окремі учасники.
Допускається об’єднання команд не більше двох закладів освіти з усіх видів спорту.
IV. Програма і терміни змагань
№
Вид спорту
Склад команд
Термін
Примітка
з/п
проведення
учасники тренер
1.
Волейбол
12
1
16-17.04.2015р. ЗШЛ № 23
2.
Настільний теніс
1+1
1
20.04.2015р.
ЗШ № 28
3.
Міні-футбол
10
1
21-23.04.2015р. ЗШ № 24, № 25
V. Нагородження переможців змагань
Збірні команди шкіл, які посіли І, ІІ, ІІІ місця, нагороджуються грамотами управління освіти і науки.
Команди, які зайняли призові місця з окремих видів спорту нагороджуються грамотами управління
освіти і науки.
VI. Умови проведення змагань
До проведення фінальних змагань команди розділяються на підгрупи. Змагання проводяться
відповідно до правил, затвердженими федераціями України.
Команди, які в зональних змаганнях посядуть другі і нижчі місця, вибувають з подальших змагань.
VII. Заявки
Попередні заявки на участь у змаганнях подаються:
- з волейболу, настільного тенісу – А.Гандері, Л.Турелик – ДЮСШ № 2;
- з міні-футболу– П.Попадинцю, Б.Ковалю – ДЮСШ № 3.
Іменна заявка, завірена директором школи, лікарем та головою шкільного профспілкового комітету,
безпосередньо перед змаганнями.
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