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1. Мета та завдання:
- спортивні ігри учнівської молоді проводяться з метою:
а) залучення студентів до занять фізичною культурою та спортом, зміцнення їх
здоров’я, підготовка до трудової діяльності та служби в Збройних сил України.
б) активізації навчально – спортивної роботи.
в) популяризації ідеї Олімпізму.
г) відбір кращих спортсменів у збірні команди Галицького коледжу.
2. Строки, програми, склад учасників та місце проведення змагань.

№

Види змагань

Склад команди

Строки змагань

п/п
1.

Легкоатлетичний крос

Студенти І курсу

вересень

2.

Тиждень
студентського спорту

Команди першого
курсу.

вересень-жовтень

3

Волейбол

6+6

жовтень

Місце проведення
відповідальні
Парк Відродження,
парк Шевченка. Всі
викладачі фізичного
виховання.
Всі викладачі фізичного
виховання.
Залюбовська М.В.
Біда Г.М.

4.

Міні-футбол

5+1 учасників

жовтень

Гніздюх Б.М.
Стадіон ЗОШ 21

5.

Тести

Всі групи коледжу

жовтень

Всі викладачі фізичного
виховання.

6.

«Нумо хлопці»

12 учасників

7.

Настільний теніс

5 юнаків

листопад

Всі викладачі фізичного
виховання.

лютий

Ляска В.М. Корпус №1.

3 дівчини

8

Баскетбол

10 учасників

лютий

Залюбовська М.В.,Біда
Г.М.

9.

Легка атлетика

10 учасників

травень

Біда Г.М.,
Залюбовська М.В.

3.Учасники змагань.
Змагання проводяться між збірними командами груп.
До участі у змаганнях допускаються студенти, які за станом здоров’я віднесені до
основної медичної групи і мають відносну і технічну підготовку.
Команди формуються на базі навчальних груп. При неможливості сформувати
команду з 1 групи, дозволяється створювати об’єднанні команди але не більше як
двох груп.
4. Умови проведення змагань.
Змагання серед студентів коледжу проводять з 6– ми видів спорту в три етапи.
- 1 – й етап – змагання на першість групи і курсів;
- 2 – й – етап - змагання на першість коледжу серед збірних команд;
- 3 – й – етап - участь у міських та обласних змагань.
Змагання проводяться по Олімпійській системі.
5. Керівництво проведення ігор.
Загальне керівництво змаганнями здійснює оргкомітет, до складу якого входять
представники організації, керівники фізичного виховання, викладачі і представники
фізкультурно – спортивного активу коледжу. Безпосереднє проведення змагань
покладається на суддівські колегії з видів спорту.
6. Фінансове забезпечення.
Витрати на організацію проведення змагань (придбання грамот, призів перехідного
кубка, виготовлення фотографій) проводяться за рахунок коштів коледжу.
7. Умови та порядок підведення підсумків.
Значення проводяться за діючими правилами видів спорту. На змаганнях визначають
переможців в особистому і командному заліку. В комплексній для збірних команд
курсів зараховується кращі результати з 7 – ми видів спорту.
За участь в залікових видах спорту командам нараховується:
за I місце – 1 очко

II – місце – 2 очка
III – місце – 3 очка і так далі.
За неучасть в заявлених видах спортах курсу нараховується 5 штрафних очок.
Перемога у комплексному заліку нараховується тому курсу, команди якого набрали
найменшу кількість очок. При рівній кількості очок перемога надається курсу, який
отримав більше перемог і завоював більше призових місць з окремих видів спорту.
8. Нагородження.
Збірні команди з видів спорту нагороджуються грамотами коледжу, цінними
подарунками і фотографіями команд – переможців. За перемогу у комплексному
заліку курс нагороджується грамотами перехідними кубками і цінними призами.

