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ПОЛОЖЕННЯ
про Кубок ректора з футзалу серед професорсько-викладацького складу та
співробітників Хмельницького національного університету
І. МЕТА І ЗАВДАННЯ
Кубок ректора
проводиться з метою залучення професорськовикладацького складу та співробітників університету до систематичних занять
фізичною культурою та спортом.
Завдання:
1. Зміцнення здоров’я та утвердження здорового способу життя серед
професорсько-викладацького складу і співробітників університету.
2. Популяризація футзалу.
3. Формування збірної команди університету з футзалу.
ІІ. ТЕРМІНИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Турнір проводиться в січні та лютому (щосереди – ігровий день,
вівторок та четвер – тренувальні дні) 2017 року в ігровому залі спортивного
комплексу.
Початок ігор о 10.00.
Урочисте відкриття Кубку Ректора 18 січня 2017 року о 12.00.
ІІІ. КЕРІВНИЦТВО
3.1. Загальне керівництво проведенням змагань здійснює спортивний
клуб Хмельницького національного університету.
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3.2. Безпосереднє проведення змагань покладається на суддівську
колегію, що призначається розпорядженням голови спортивного клубу.
3.3. Медичне забезпечення змагань здійснюють допоміжні працівники
кафедри фізичного виховання.
3.4. Висвітлення змагань в засобах масової інформації покладається на
заступника завідуючого кафедри фізичного виховання з виховної роботи.
ІV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
4.1. До участі у турнірі допускаються команди сформовані з штатних
представників професорсько-викладацького складу та співробітників
факультетів Хмельницького національного університету. Допускається
формування не більше 2 команд від факультету, що розводяться у різні
підгрупам. Кожен гравець команди повинен мати перепустку для проходу до
університету.
4.2. Гравці команд повинні бути допущені лікарем за станом здоров’я до
даного змагання.
4.3. Форма одягу – спортивна, однакова для всіх членів команди.
V. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
5.1. Турнір проводиться за діючими правилами з футзалу.
5.2. Система проведення змагань в залежності від кількості команд:
Якщо кількість команд становитиме шість і більше, то команди
розподіляються на дві групи, в яких змагання проходитимуть за коловою
системою. Команди, що посядуть четверті місця у групах в особистій зустрічі
розігрують 7-8 місце, що посядуть треті місця в групах – 5-6 місце. Команди,
які посядуть перші та другі місця у групах будуть розігрувати місця з 1 по 4, у
півфінальних матчах зустрічаються команда, що посіла перше місце в одній
групі з командою, що посіла друге в іншій групі і т.д. Команди, що програли
півфінальні матчі розігрують 3-4 місце, у фінальному матчі зустрічаються
команди, що здобули перемоги у півфінальних матчах.
У випадку наявності п'яти команд та менше, змагання проходитимуть за
коловою системою.
Жеребкування команд проводиться 17 січня 2017 року на засіданні
організаційного комітету та представників команд о 13.00 на кафедрі фізичного
виховання.
5.3. Склад команди – 10 осіб, одночасно на майданчику не більше 5
гравців однієї команди, включаючи воротаря.
5.4. Матч складається з двох таймів, тривалістю 15 хв., 5 хвилинним
переривом між таймами.
5.5. За перемогу команді нараховується 3 очка, нічія – 2 очка, поразка – 1
очко, неявка – 0 очок.
5.6. Матчі проводяться щосереди з 10.00 до 17.00 згідно розкладу ігор, що
формується на засіданні організаційного комітету та представників команд
17 січня 2017 року.
5.7. Тренувальні дні збірних команд факультетів щовівторка та
щочетверга згідно окремого розкладу, що формується на засіданні
організаційного комітету та представників команд 17 січня 2017 року.
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5.8. У разі однакової кількості очок у двох і більше команд, перевага
надається команді, що має кращі результати особистих зустрічей з конкурентом
(конкурентами): кількість очок, різниця забитих і пропущених м'ячів, при
рівності цих показників підраховується найбільше число перемог у всіх матчах,
краща різниця забитих і пропущених у всіх матчах, найбільша кількість м’ячів
забитих у всіх зустрічах, найменша кількість порушень (попередження – 1 очко,
вилучення – 3 очка).
VІ. НАГОРОДЖЕННЯ
6.1. Команда-переможець нагороджується кубком ректора та дипломом
відповідного ступеня, а гравці пам’ятними медалями та дипломами.
6.2. Команди, що посядуть 2 та 3 місця нагороджуються дипломом
відповідного ступеня, а гравці - пам’ятними медалями та дипломами.
нагороджуються відповідними дипломами.
6.3. «Кращий бомбардир» та «Кращий гравець» кубку ректора
нагороджується цінним подарунком від комітету вільної профспілки
працівників ХНУ.
VІІ. ФІНАНСУВАННЯ
7.1. Витрати на відрядження команд для участі у змаганнях за рахунок
організацій, що відряджає.
7.2. Витрати з оплати придбання нагородної атрибутики (медалі та
дипломи) за рахунок Відділення Національного Олімпійського комітету
України в Хмельницькій області.
7.3. Витрати з оплати придбання нагородної атрибутики (кубок) за
рахунок спортивного клубу Хмельницького національного університету
7.4. Заохочувальні призи за рахунок коштів спонсорів та меценатів.
VІІІ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВОК
8.1. Попередні заявки про участь команд подаються до організаційного
комітету (кафедра фізичного виховання) не пізніше 10 січня 2017 року
(контактний тел. 12-77, 0677619868).
8.2. Іменні заявки команд подають з підписом та печаткою лікаря про
допуск напроти кожного учасника не пізніше 17 січня 2017 року.
Допускається дозаявка гравців, але не більше 10 гравців (Додаток 1).
8.2. Кожна команда проходить мандатну комісію з обов’язковою
присутністю всіх її спортсменів.
8.3. Недотримання вимог до оформлення заявок чи відсутність
необхідних документів позбавляє спортсмена або команду участі в змаганнях.
Оргкомітет

Дане положення є офіційним викликом на змагання
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Додаток 1

ЗАТВЕРДЖУЮ
Декан факультету
________/_____________/
«___» __________ 20 __ р.

ЗАЯВКА
на участь у Кубку ректора з футзалу серед професорсько-викладацького складу
та співробітників Хмельницького національного університету
від команди __________________________________________
№

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Допуск лікаря

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Представник (капітан) команди:__________ / _________________________ /
(підпис)

( ініціали та прізвище)

