ПУТИВЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ПУТИВЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ХЛР.'б,МР.?

М.

Путивль

№ / / - РР)

Про проведення районної
спартакіади серед депутатів
місцевих рад Путивльського
району
Відповідно до Положення про проведення Всеукраїнської спартакіади
серед депутатів Сумської області з метою проведення першого етапу
спартакіади в Путивльському районі та підготовки збірної команди депутатів
місцевих рад Путивльського району до участі у другому етапі Всеукраїнської
спартакіади серед депутатів Сумської області:
1. Затвердити Положення про проведення районної спартакіади серед
депутатів місцевих рад Путивльського району (додається, додаток 1).
2. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення
районної спартакіади серед депутатів місцевих рад Путивльського району
(додається, додаток 2).
3. Виконавчому апарату Путивльської районної ради забезпечити участь
команд депутатів місцевих рад у районній спартакіаді серед депутатів місцевих
рад Путивльського району.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого
справами виконавчого апарату Путивльської районної ради Лук’яненка М.Д.

Голова

Є.ЮЖАКОВ

Додаток 1
до розпорядження голови
Путивльської районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Путивльської
районної ради

л.£аг.

№

■/} РЛ>
-

Положення
про проведення районної спартакіади серед депутатів
місцевих рад Путивльського району
І. Мета і завдання Спартакіади
1. Районна спартакіада серед депутатів місцевих рад Путивльського району
(далі - Спартакіада) проводиться відповідно до Положення про проведення
районної спартакіади серед депутатів місцевих рад Путивльського району
(далі - Положення) з метою зміцнення здоров’я депутатів та пропаганди
здорового способу життя.
2. Основними завданнями Спартакіади є залучення депутатів усіх рівнів до
занять фізичною культурою і спортом, організація їх активного відпочинку,
розвиток найбільш популярних видів спорту, пропаганда здорового способу
життя та підготовка збірної команди депутатів місцевих рад Путивльського
району до участі у другому етапі Всеукраїнської спартакіади серед депутатів
Сумської області у м. Суми.
II. Строки і місце проведення Спартакіади
Спартакіада проводиться 10 квітня 2019 року, початок змагань
о 10.00 годині у спортивному залі вищого комунального навчального закладу
Сумської обласної ради «Путивльський педагогічний коледж ім. С.В.Руднєва»
за адресою: м. Путивль, вул. Миколи Маклакова, 79 та приміщеннях
Путивльського коледжу Сумського національного аграрного університету за
адресою: м. Путивль, вул. Миколи Маклакова, 80.
III. Керівництво проведення Спартакіади
1. Загальне керівництво з підготовки та проведення змагань здійснює
організаційний комітет.з підготовки та проведення Спартакіади.
2. Проведення змагань Спартакіади здійснює Путивльська районна рада.
3. З метою якісної підготовки, організації та проведення Спартакіади
створюється мандатна комісія у кількості трьох осіб, персональний склад якої
затверджує голова організаційного комітету.
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Мандатна комісія проводить реєстрацію команд депутатів місцевих рад в
офіційний день проведення Спартакіади і працює упродовж проведення
змагань. Під час реєстрації перевіряє відповідність персонального складу
команди згідно з поіменними заявками (додаток 1 до Положення) відхиляє
заявки, які не відповідають установленій формі або неправильно оформлені;
розглядає скарги, подані представниками команд щодо порушення умов участі
у Спартакіаді, у разі виявлення зазначених порушень приймає відповідне
рішення щодо дискваліфікації команди або учасника та анулює результати їх
виступів.
4.
Безпосередньо проведення змагань покладається на головну суддівську
колегію та на суддівські колегії з видів спорту, які затверджуються головою
організаційного комітету.
IV. Учасники Спартакіади та умови її проведення
1. Змагання Спартакіади проводяться з таких видів спорту які визначені у
другому етапі Всеукраїнської спартакіади серед депутатів Сумської області.
Визначення видів спорту, кількісного складу учасників змагань, їх переможців
здійснюється на місцях, згідно з положенням про змагання.
2. Змагання проходять відповідно до цього положення.
До змагань допускаються команди які сформовані з депутатів та голів
місцевих рад району та які за станом здоров’я допущенні до змагань згідно з
висновками лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання
учасників.
3. Змагання Спартакіади проводяться з таких видів спорту: теніс
настільний, шашки, шахи, дартс, гирьовий спорт, боулінг згідно з діючими
правилами змагань, затвердженими федераціями з видів спорту.
Усі учасники повинні мати єдину спортивну форму, необхідний інвентар
та обладнання.
4. Персональну відповідальність за стан здоров’я учасників під час змагань
(крім випадків травмування під час змагань) несуть лікарі за місцем
проживання учасників, які надали висновок учасникам на заняття фізичною
культурою і спортом.
5. У разі нещасних випадків, травмування (підтверджених лікарем)
учасника команди, дозволяється його заміна іншим учасником команди, у
рамках затвердженого розкладу Спартакіади (далі - розклад).
6. У всіх видах спорту дозволяється здвоєння учасника команди.
7. Склад команди:
1) настільний теніс - 2 особи (1 чоловік і 1 жінка);
2) шашки - 2 особи (1 чоловік і 1 жінка);
3) шахи - 2 особи (1 чоловік і 1 жінка);
4) дартс - 2 особи (1 чоловік і 1 жінка);
4) гирьовий спорт - 1 особа (1 чоловік);
5) боулінг - 1 особа (1 жінка).
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V. Характер Спартакіади та програма змагань з видів спорту
Настільний теніс:
Змагання особисто-командні в одиночних розрядах. Склад команди 2 особи (1 чоловік і 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 чинними правилами змагань.
Шашки:
Змагання особисто-командні. Проводяться окремо серед чоловіків та
жінок. Склад команди - 2 особи (1 чоловік і 1 жінка). Система проведення
змагань визначається суддівською колегією в залежності від кількості
заявлених учасників. Змагання проводяться згідно з чинними правилами.
Шахи:
Змагання особисто-командні. Проводяться окремо серед чоловіків та
жінок. Склад команди - 2 особи (1 чоловік і 1 жінка). Система проведення
змагань визначається суддівською колегією в залежності від кількості
заявлених учасників. Змагання проводяться згідно з чинними правилами.
Дартс:
Змагання особисто-командні. Проводяться окремо серед чоловіків та
жінок. Склад команди - 2 особи (1 чоловік і 1 жінка). Система проведення
змагань визначається суддівською колегією в залежності від кількості
заявлених учасників. Змагання проводяться згідно з чинними правилами.
Гирьовий спорт:
Змагання особисто-командні. Проводяться тільки для чоловіків. Склад
команди - 1 особа (1 чоловік). Система проведення змагань визначається
суддівською колегією в залежності від кількості заявлених учасників. Змагання
проводяться згідно з чинними правилами (жим гирі вагою 16 кг однією рукою).
Боулінг:
Змагання особисто-командні. Проводяться тільки для жінок. Склад
команди - 1 особа (1 жінка). Система проведення змагань визначається
суддівською колегією в залежності від кількості заявлених учасників. Змагання
проводяться згідно з чинними правилами (збивання баскетбольним м’ячем
кеглів).
VI. Безпека та підготовка місць проведення Спартакіади
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 року
№ 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд інших спеціально
відведених місць для проведення масових спортивних та культурновидовищних заходів» підготовка та контроль за станом спортивних споруд
покладається на їх власників.
Власник спортивної споруди не менше ніж за 4 години до початку змагань
зобов’язаний подати до мандатної комісії акт про її готовність до проведення

4

змагань.
Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною
виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою
відповідальність, передбачену законодавством України.
VII. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів
1. Переможці Спартакіади визначаються:
1) в особистій першості кожного виду програми (теніс настільний, шашки,
шахи, гирьовий спорт, боулінг);
2) загальнокомандній першості серед команд Спартакіади.
2. Особиста першість у кожному виді програми визначається згідно з
чинними правилами змагань з видів спорту.
3. У кожному виді програми учаснику за зайняте місце нараховуються
очки згідно з Таблицею нарахування очок (додаток 1 до Положення).
4. Загальнокомандна першість у Спартакіаді визначається за найбільшою
сумою очок, набраних учасниками команд із видів спорту. При однаковій
кількості очок у двох або більше команд у загальнокомандному заліку перевага
надається командам, що мають більше І, II, III місць у командному заліку; при
рівності й цього показника - командам, що мають більше І, II, III і т.д.
особистих місць з видів програм.
5. Учасники, які посіли І, II, III місця в особистій першості в кожному з
видів програм, є переможцями і нагороджуються грамотами та медалями.
6. Команди, які посіли І, II, III місця у загальнокомандному заліку, є
переможцями і нагороджуються грамотами та кубками.
VIII. Умови фінансування Спартакіади та матеріального забезпечення
учасників
1. Усі витрати на підготовку команди здійснюються за рахунок коштів
місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених
законодавством.
2. Витрати на проведення здійснюються за рахунок:
1) Путивльської районної ради - нагородження медалями, кубками,
грамотами, канцелярські товари, підготовка місць проведення змагань,
проведення відкриття та закриття Спартакіади;
2) організацій, що відряджають - витрати на проїзд команд в обидва кінці,
добові в дорозі, харчування під час змагань.
IX. Строки та порядок подання заявок на участь у Спартакіаді
1. У день проведення Спартакіади за ЗО хвилин до її початку представники
команд подають до мандатної комісії такі документи:
1) попередню заявку (додаток 2 до Положення);
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2) поіменну заявку (додаток 3 до Положення) у двох екземплярах;
3) технічну заявку (додаток 4 до Положення) на кожний вид спорту
окремо;
2. Мандатна комісія не приймає документи, які не відповідають
встановленій формі, або неправильно оформлені.
3. Мандатна комісія має право не допускати (знімати) всю команду до
участі у змаганнях на всіх стадіях проведення змагань, але не пізніше ніж за
добу до завершення змагань, у випадку порушення положення про проведення
спартакіади, зокрема участь осіб, які не мають відношення до депутатського
корпусу, що виявлені під час реєстрації або проведення змагань.
4. Під час подачі документів мандатна комісія може проводити співбесіду з
кожним учасником змагань.
5. Рішення мандатної комісії є остаточним і оскарженню не підлягає.
6. Дата і час роботи мандатної комісії визначаються розкладом.
X. Оскарження результатів змагань
1. Результати змагань можуть бути оскаржені представником команди
після закінчення змагання з виду спорту усним попередженням судді, який
обслуговував змагання, але не пізніше, ніж за ЗО хвилин після закінчення
змагання, в письмовій формі до суддівської колегії змагань з цього виду спорту.
2. Оскарження негайно розглядається головним суддею змагань або
головною суддівською колегією Спартакіади.
3. Претензії щодо належності учасників до депутатського корпусу
розглядаються тільки мандатною комісією.
XI. Дисциплінарні санкції
1. Офіційні керівники команд, представники команд, учасники можуть
бути притягнені до відповідальності за будь-які випадки недисциплінованої,
неетичної поведінки команд та окремих учасників або представників,
порушення (невиконання) вимог цього Положення.
2. За невідповідність учасника команди вимогам цього Положення
(«підставки») мандатна комісія приймає рішення про відсторонення цього
учасника від змагань та анулювання його результатів в особистій першості.
3. За неетичну, некоректну або провокаційну поведінку (нецензурні
висловлювання або жести) на адресу будь-кого з учасників, організаторів
змагань, суддів рішення про покарання приймає Головна суддівська колегія.
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Додаток 1
до Положення

ТАБЛИЦЯ НАРАХУВАННЯ ОЧОК
У видах спорту (теніс настільний,
шашки, шахи, гирьовий спорт,
боулінг)) за кожного учасника
Очки
Загальне місце
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

20
19 .
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Додаток 2
до Положення

(Бланк установи)
ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА
на участь у районній спартакіаді серед депутатів Путивльського району
від________________________________________________________
(назва команди)
№ Вид спорту
Усього

Кількість учасників
3 них:
чоловіків

жінок

1. Волейбол
2. Настільний теніс
3. Футзал
4. Шашки
5. Шахи
Усього

Керівник відповідної ради_____
(підпис)

М.П.

(імя, прізвище)

8
Додаток З
до Положення

(Бланк установи)
ПОІМЕННА ЗАЯВКА
на участь у районній спартакіаді серед депутатів Путивльського району
від________________________________________________________
№

Прізвище, ім’я,
по батькові

(назва команди)
Вид спорту
Дата
народження

Віза лікаря

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8..

Керівник відповідної ради_____
(підпис)

(імя, прізвище)

(підпис)

(імя, прізвище)

(підпис)

(імя, прізвище)

м.п.
Представник команди
Лікар
Допущено до змагань
М.П.

___ осіб (кількість прописом)
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Додаток 4
до Положення

ТЕХНІЧНА ЗАЯВКА
з
(вид спорту)

Команда
Прізвище, ім’я, по батькові

№
1.
2.

Представник команди ________
(підпис)

Заступник голови
Путивльської районної ради

(імя, по батькові, прізвище)

А.ВОРОНІН
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Додаток 2
до розпорядження голови
Путивльської районної ради
ЛЖ А& І №
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Путивльської
районної ради

Склад
організаційного комітету з підготовки та проведення районної спартакіади
серед депутатів місцевих рад Путивльського району
Южаков
Євген Іванович
Лук’яненко
Микола Дмитрович
Брєжнєва
Ольга Борисівна
Вороній
Володимир Васильович

Осадчий
Віктор Іванович

Тельонков
Віктор Євгенович
Третяков
Іван Анатолійович
Заступник голови
Путивльської районної ради

- голова Путивльської районної ради,
голова організаційного комітету
- керуючий справами виконавчого апарату
Путивльської районної ради, заступник
голови організаційного комітету
- радник голови Путивльської районної
ради, секретар організаційного комітету
- керівник відділення фізичного виховання
Путивльського колледжу
Сумського
національного аграрного університету
(за згодою)
- голова Путивльської районної організації
кооперативно - профспілкового
фізкультурно - спортивного
товариства
«Колос» (за згодою)
- головний спеціаліст сектору молоді та
спорту Путивльської районної державної
адміністрації (за згодою)
- голова постійної комісії Путивльської
районної ради

А.ВОРОНІН

