Положення про проведення спортивного фестивалю серед факультетів
Чернігівського національного технологічного університету
. ' «МАЛА ОЛІМ ПІАДА ЧИТУ»
з нагоди Дня захисника України

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
- активізація фізкультурно-оздоровчої діяльності у студентському колективі;
- збереження контингенту студентів першого курсу;
- формування позитивної мотивації до здорового способу життя;
- зміцнення здоров’я студентів;
- активізація підростаючого покоління щодо вирішення проблеми виховання
здорового покоління.
СТРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Спортивний
фестиваль
Чернігівського
національного
технологічного
університету «МАЛА ОЛІМПІАДА ЧИТУ» з нагоди Дня Захисників України
відбудеться 26 жовтня 2017 року у спортивній залі фізкультурно-оздоровчого
комплексу (ФОК) за адресою: проспект Перемоги, 147-А
Прибуття команд 26 жовтня 2017 року о 14:00.
Початок змагань 26 жовтня 2017 року о 15:00.
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
Програма спортивного фестивалю «МАЛА ОЛІМПІАДА ЧИТУ» включає
участь у наступних видах: 2 естафети, командний кросфіт та перетягування канату.
Детальніше ознайомитись із видами учасники можуть у програмі заходу.
КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМ АГАНЬ
Загальне керівництво проведенням спортивного фестивалю здійснює кафедра
фізичної реабілітації та культурно-освітній центр ЧИТУ. Підготовка та
безпосереднє проведення змагань покладається на організаційний комітет та
головну суддівську колегію. До складу суддівської колегії входять провідні
спортсмени та викладачі кафедри фізичної реабілітації ЧИТУ.
УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
До участі у фестивалі запрошуються спортивні команди від кожного
факультету ЧИТУ, до складу яких входять 7 студентів денної форм и навчання:
- 2 юнаки, що навчаються на 2-6 курсах;
- З юнаки, що навчаються на 1 курсі;
- 2 дівчини, що навчаються на 1 курсі.

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМ ОЖ ЦІВ
Змагання проводяться згідно програми змагань.
Визначення переможця відбувається за системою нарахування балів згідно
зайнятих місць у кожному виді програми. Перемогу отримує та команда, яка у
підсумку набере найменшу кількість балів.
За умови однакової кількості балів у двох або більше команд, перемога
присуджується команді, яка виборола більшу кількість перших місць в усіх видах
програми. Якщо і після цього дві або більше команди мають однакові показники,
пріоритет у визначенні підсумкового результату має перетягування канату.
НАГОРОДЖ ЕННЯ
Команда переможець змагань нагороджується кубком, дипломом, медалями та
подарунками.
Всі команди учасники отримують дипломи за участь та заохочувальні призи.
ФІНАНСУВАННЯ
Витрати з підготовки та проведення змагань: придбання канцтоварів, кубку,
медалей, грамот та сувенірної атрибутики за рахунок ЧНТУІ
Забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням за рахунок міського
центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх».
ЗАЯВКИ
Заявки встановленої форми (Додаток 1) подаються в суддівську колегію в день
змагань разом із контрольним листом інструктажу студентів з охорони праці,
пожежної безпеки та БЖД (Додаток 2), який попередньо проводить представник
команди.
Відповідальність за стан здоров’я учасників змагань несуть медичні заклади,
які дали дозвіл на участь у змаганнях. За відсутності печатки медичного закладу,
учасники мають право брати участь у спортивному фестивалі при умові, що несуть
повну відповідальність за стан свого здоров’я особисто.

Дане положення є офіційним викликом для участ і у змаганнях

Додаток 1
ЗАЯВКА
на участь у спортивному фестивалі серед факультетів
Чернігівського національного технологічного університету
«МАЛА ОЛІМ ПІАДА ЧИТУ»
з нагоди Дня захисника України
Ф акультет___________________________________________________________
Команда

№
з/п

______________________ __________________________________

Прізвище, ім ’я,
по батькові

Група

Допуск лікаря (дата, підпис, печатка) або
відмітка: «за стан свого здоров’я несу
повну відповідальність особисто», дата та
підпис учасника

1

2

3

4

•

5

е?

6

7

Капітан к о м а н д и _______________ _________ _______________
(дата, п ідпи с)

(111.Б.)

(дата, п ідпис)

(П.І.Б.)

Представник команди

Додаток 2
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ № ______
інструктажу студентів з охорони праці, пожежної безпеки та БЖД
Каф едра___________________________________________________________________
Курс _______- ■ ■
_______________
Гр у п а ___________________________
Прізвище та посада особи, що провела інструктаж ___________________________
інструктаж з техніки безпеки, охорони праці та Б Ж Д

_______

отриманий та засвоєний, у чому розписуємось:
№ з/п

Прізвище, ім ’я, по батькові

Розпис,

е>

»

Інструктаж з БЖД та ОП провів
(дата, п ідпи с)

Примітка

