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І. Мета та завдання
Спортивно-масова робота серед студентів коледжу проводиться згідно
з навчальним планом на 2014 – 2015 навчальний рік.
Всі змагання проводяться з метою:
- підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи серед студентів;
- залучення студентської молоді до занять фізичною культурою та спортом;
- пропаганди здорового способу життя.
ІІ. Термін та місце проведення
Всі змагання проводяться протягом навчального року в приміщеннях та
на спортивних майданчиках коледжу.
ІІІ. Керівництво проведення змагань
Керівництво підготовкою та проведенням змагань покладається на
організаційний комітет в складі викладачів фізичного виховання коледжу.
Безпосереднє проведення змагань покладається на суддівські бригади (які
затверджуються окремими наказами) із видів спорту.
ІV. Учасники змагань
Для участі у змаганнях допускаються студенти індивідуально чи в
складі команд, які мають дозвіл лікаря та рішенням суддівської колегії
допускаються до змагань.
V. Види спорту, терміни та відповідальні за проведення:
№
1
2
3
4
5
6
7

Види спорту
Баскетбол
Волейбол
Футбол
Настільний теніс
Шахи
Силова підготовка
Легка атлетика

Термін проведення
квітень - травень
квітень - травень
жовтень - листопад
лютий - березень
січень
грудень
квітень - травень

Склади команд для збірних курсів:
 футбол – 18 чол.
 баскетбол та волейбол – по 12 чол.
 настільний теніс – по 2 чол.

Відповідальні за проведення
Березанська О.Г.
Березанська О.Г.
Борщенко І.І.
Борщенко І.І.
Ільченко М.М.
Ільченко М.М.
Ільченко М.М.

 шахи – по 2 чол.
 силова підготовка – по 2 чол.
 легка атлетика – по 4 чол.
VІ. Нагородження
Нагородження учасників проводиться за підсумками змагань в
особистому та командному заліку за видами спорту.
Переможці та призери нагороджуються кубком та дипломами.
VІІ. Заявки на участь команд у змаганнях
На кожний вид спорту подається окрема заявка, до якої входять
учасники змагань.

Керівник фізичного виховання

І.І. Борщенко

