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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення змагань з волейболу серед команд старостинських округів
Брониківської сільської ради присвячених Дню Соборності України

І. Мета та завдання
1. Змагання серед команд старостинських округів проводиться з метою
зміцнення здоров'я населення.

2. Основними завданнями є впровадження фізичної культури у повсякденне
життя населення громади, активізація фізкультурно-оздоровчої та спортивномасової роботи, популяризація фізичної культури, її широке використання у
загартуванні, оздоровленні, профілактиці захворювань, пропаганді здорового
способу життя.
II. Керівництво проведенням змагань

1. Загальне керівництво проведенням змагань здійснює відділ освіти, молоді
та спорту Брониківської сільської ради.
2. Безпосереднє проведення змагань покладається на Головну суддівську
колегію, склад якої затверджує фахівець з фізичної культури і спорту відділу
освіти Павлюк Ю.М.
III. Дата та місце проведення змагань

Змагання проводяться ЗО січня 2021 р. на базі Слободороманівського ліцею
та Новороманівської ЗОШ І-ІП ступенів. Початок змагань о 10.00.
IV. Програма та умови проведення змагань
1. Змагання проводиться щороку в січні:
- волейбол (чоловіки, жінки);
2. Змагання проводяться за діючими правилами змагань з волейболу.
3. Система проведення змагань в залежності від кількості команд-учасниць.

V. Учасники змагань

1. До участі в змаганнях допускаються спортсмени віком 2002 р.н. і старші,
які мають постійну реєстрацію, а бо ж народилися в даному старостинському

окрузі, винятком є педпрацівники, які працюють в навчальних закладах та
випускники даного навчального закладу.
2. Команди виступають в єдиній спортивній формі.
3. До складу команд включаються тільки жителі та педпрацівники
Брониківської сільської ради (згідно із заявками), які надають (перед
змаганням) мандатній комісії та суддівській колегії паспорт, трудову для
педпрацівників. Кількість учасників зазначена (Додаток № 1).

4. Відповідальність за подання документів у повному обсязі та їх
відповідність учасникам змагань несуть представники команд та
старости, які підписали заявки.
VI. Визначення переможців змагань
Гра триває до 2-х виграних партій з 3-х, партія до 25-ти очок.
В разі рівності очок у двох і більше команд переможець визначається по:
- кращому показнику виграних і програних партій у всіх іграх;
- кращому показнику виграних і програних м' ячів у всіх іграх;
- кращому показнику в особистій зустрічі;
VII. Нагородження

1. Учасники, які посіли І-ІП місця, нагороджуються дипломами і пам’ятними
призами відділу освіти, молоді та спорту.

VIII. Фінансові витрати
1. Проїзд, харчування учасників змагань за рахунок відряджуючих
організацій. Витрати на нагородження переможців змагань, харчування
суддівської колегії, медичне забезпечення за рахунок відділу освіти, молоді
та спорту Брониківської сільської ради.
IX. Порядок і строки подання заявок

1. Попередні заявки на участь у змаганнях з волейболу серед команд
старостинських округів Брониківської сільської ради (додаток № 1)
подаються на електронну адресу Уura Pavlyuk@ukr.net за 5 робочих днів до
початку змагань.

2. Поіменна заявка на участь у змаганнях з волейболу серед команд
старостинських округів Брониківської сільської ради (Додаток №2) за
підписом старости подається на початку змагань.
3. Без дозволу лікаря спортсмени до змагань не допускаються.
4. До змагань допускаються колективи, які підтвердили в установлений термін
свою участь.
X. Підготовка спортивних споруд
1. Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. № 2025 «Про

порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць
для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів.
2. Відповідальність за неухильне дотримання правил техніки безпеки,
збереження життя і здоров'я спортсменів у дорозі і під час проведення
змагань покладається на представників команд.

XI. Оскарження результатів змагань

1. Результати змагань можуть бути оскаржені представником команди після
закінчення змагання усним попередженням судді, який обслуговував
змагання, та 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.
XII. Протиепідемічні заходи під час проведення спортивних змагань на
період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19)
Спортивні змагання організовуються в регіонах, в яких відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних
заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» відсутні додатково
встановлені обмеження органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, що перешкоджають проведенню змагань.

1. Організатор спортивних змагань (далі - організатор) зобов'язаний
призначити особу, відповідальну за дотримання протиепідемічних заходів
(медичний працівник, інша офіційна особа).
2. Організатор забезпечує опитування на наявність симптомів
респіраторної хвороби, вимірювання температури тіла перед кожним
тренуванням та кожним змаганням для учасників змагань, офіційних осіб та
осіб, що забезпечують організацію спортивних змагань.

3. Особи, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено
ознаки респіраторного захворювання та/або температуру тіла понад 37,2 °С,
не допускаються до тренувань та проведення змагань.
4. Обов'язковою умовою для участі учасника/команди в змаганнях,
згідно санітарних та протиепідемічних заходів і медичних рекомендації є
подання на офіційному бланку, завіреному печаткою лікаря, результату
температурного скринінгу за добу до початку змагань. Додаток 2.

5. Організатори повинні скласти список присутніх у спортивній споруді
осіб, із зазначенням функцій у організації та проведенні змагання.

6. Під час перебування в приміщенні учасники, офіційні особи заходу
та інші особи зобов’язані дотримуватись обмеження щодо кількості осіб та

відстані між ними відповідно до вимог встановлених Кабінетом Міністрів
України.

7. Під час перебування у спортивній споруді учасники зобов'язані
використовувати респіратори або захисні маски, крім спортсменів, головних
тренерів, бригади арбітрів під час безпосереднього перебування на
спортивному майданчику.
8. Забороняється знімати маски і будь-яким способом контактувати з
іншими учасниками в приміщенні спортивної споруди.

9. При організації спортивного заходу забезпечується відсутність
скупчення людей, зокрема:
1)

прибуття учасників та команд має бути розведено в часі;

2)
організатор визначає маршрут учасників до роздягальні та
спортивного майданчику таким чином, щоб мінімізувати контакт зі
сторонніми особами, організаторами тощо;

3)
проходження температурного скринінгу повинно відбуватися
таким чином, що уникати скупчення людей;
4)
робочі місця персоналу, залученого до організації заходу мають
знаходитись на відстані не менш ніж 1,5 метри одне від одного.
10. За умови проведення командних спортивних змагань команди
виходять на спортивний майданчик:

1)

розділено за часом;

2)

без груп підтримок;

3)

без рукостискань;

4)
загальне шикування команд не більше 20 осіб. може бути за умови
дотримання дистанції на менше 1,5 метрів між гравцями та арбітрами.
11. Дозволяється використання місць загального користування
(роздягальні, душові) тільки невеликими групами при дотриманні дистанції в
2 метри. Рекомендується прийняття душу вдома.

12. Від'їзд учасників/команд та арбітрів зі спортивної споруди
відбувається окремо одна від іншої. Від'їзд офіційних осіб заходу відбувається
окремо від учасників/команд.
13.

В спортивній споруді повинно бути забезпечено:

мінімальний контакт учасників та організаторів заходу;

наявність спиртовмісних антисептиків з концентрацією активно діючої
речовини понад 60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових
спиртів для обробки рук перед, або всередині кожного приміщення;
дезінфекцію спиртовмісними розчинами поверхонь у всіх роздягальнях,
медичних кімнатах, та залі. Дезінфекція повинна бути завершена за 1 годину
до тренування і 2 години до заходу;

обробку спиртовмісним антисептиком дверних ручок, вимикачів тощо
кожні ЗО хвилин;

обробку спиртовмісним антисептиком обладнання суддів за секретарським
столом, спортивного інвентаря до і після розминки та в перервах;
наявність окремих додаткових контейнерів для збору, зберігання та
утилізації засобів індивідуального захисту;
використання персоналізованих пляшок для напоїв;
провітрювання приміщень кожні 3 години протягом 15 хвилин.
1.
Заборонено
обмінюватись
особистими
речами
поміж
спортсменами. Повинні використовуватись виключно одноразові паперові
рушники.

Провітрювання усіх приміщень повинно здійснюватися кожні 3 години
протягом 15 хвилин.
2.

Забороняється;

централізоване харчування в місці проведення заходу;

проведення змагань з вболівальниками та глядачами.

