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Положення 

про проведення традиційних щорічних змагань 

на Кубок пам`яті Г.В.Лобаня 

1. Мета і завдання 

Змагання проводяться з метою: 

- Вшанування пам`яті директора Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1 

Г.В.Лобаня. 

- Виконання цільової комплексної програми "Здоров’я – через освіту". 

- Впровадження фізичної культури і спорту в повсякденний побут юнаків і дівчат, 

зміцнення їхнього здоров`я, пропаганди здорового способу життя, підготовки молоді до 

трудової діяльності. 

- Активізації фізкультурно - масової роботи в навчальних закладах освіти. 

2. Керівництво підготовкою та проведенням змагань 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює оргкомітет 

Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1 та суддівська колегія у складі вчителів та 

учнів школи (додаток №1). 

3. Види змагань, терміни та місце проведення, кількісний склад учасників 

Змагання та заходи проводяться у спортивній залі, інших приміщеннях Солонянської 

середньої загальноосвітньої школи №1 з таких видів спорту, у наступні терміни: 

Дата та місце 

проведення 

Вид змагань Представництво Кількісний 

склад 

31.01.2011, 

спортивна зала 

Урочисте відкриття Команда  

31.01.2011, 

спортивна зала 

Перетягування канату Юнаки 6 

31.01.2011, 

спортивна зала 

Комбінована естафета Юнаки + 

дівчата 

5+3 

31.01.2011, 

шкільний тир 

Стрільба Юнаки + 

дівчата 

3 + 2  

01.02.2011, 

спортивна зала 

Футзал Юнаки  5 

02.02.2011, 

спортивна зала 

Волейбол Юнаки + 

дівчата 

7 

03.02.2011, 

спортивна зала 

Настільний теніс Юнаки + 

дівчата 

2 + 1 

03.02.2011, кабінет 

№35 

Шашки Юнаки + 

дівчата 

3 + 1 

03.02.2011, кабінет 

№35 

Шахи Юнаки + 

дівчата 

3 + 1 

07.02.2011, 

спортивна зала 

Урочисте закриття, фотографування, 

нагородження 

Команда  

4. Учасники змагань 

У змаганнях беруть участь:  

- Збірні команди: 

1. команда 9 та 10 класів Солонянської СЗШ №1 (представник – класний 

керівник 9Б класу Найда М.М.). 

2. команда 11 класів Солонянської СЗШ №1 (представник – класний керівник 

11Б класу Волощенко Н.М.) 

3. команда 9, 10 та 11 класів Солонянської СЗШ №2 (представник – вчитель 

фізичної культури Риков С.М.) 

Команди із видів спорту повинні мати єдину спортивну форму.  

5. Умови проведення змагань 

Змагання проводяться у позаурочний час у приміщенні Солонянської середньої 

загальноосвітньої школи №1 щодня згідно із календарем. 
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Під час проведення змагань із активних видів спорту забезпечується медичний контроль 

(шкільна медсестра). 

Змагання проводяться згідно із діючими правилами із видів спорту. 

На змаганнях розігрується і визначається лише команда першість у кожному виді. 

Командна першість у загальному підсумку визначається по найменшій сумі зайнятих 

місць у кожному виді змагань. При рівності суми місць у двох чи більше команд перевага 

віддається тій команді, яка має більше перших командних місць із видів спорту, а при рівності 

цих показників - тій команді, яка має більше другий місць із командних видів спорту. При 

рівності вищевказаних показників першість надається команді, яка стала переможцем у 

комбінованій естафеті. 

6. Нагородження 

Команда - переможець нагороджується перехідним Кубком, який зберігається у неї 

протягом року, та грамотою. Всі інші команди нагороджуються грамотами відповідно до 

зайнятих місць. Результати змагань відображаються на спеціальному стенді та висвітлюються у 

засобах масової інформації. 

7. Порядок і терміни подання заявок на участь команди у змаганнях 

Заявки на участь у змаганнях подаються в оргкомітет по проведенню змагань завчасно за 

встановленою формою (додаток №2). 

 

Оргкомітет по проведенню змагань 

 

Додаток №1 до Положення 

про проведення традиційних щорічних змагань 

на кубок пам`яті Г.В.Лобаня 

Оргкомітет по проведенню змагань: 

- Голова оргкомітету - Бондар В.А., директор Солонянської середньої 

загальноосвітньої школи №1 

- Член оргкомітету - Колосова І.В., заступник директора школи з виховної роботи 

- Член оргкомітету – Гандрабурова Ю.В., член профкому школи 

- Член оргкомітету – Лисенко Євген, член ради школи 

- Член оргкомітету – Донченко О.В.,  член піклувальної ради школи 

- Член оргкомітету – Носенко Н.І., член батьківського комітету школи 

 

Суддівська колегія змагань: 

- Головний суддя змагань - Дмитрієв П.М., вчитель фізичної культури Солонянської 

середньої загальноосвітньої школи №1 

- Суддя - Волощенко Н.М., вчитель фізичної культури Солонянської середньої 

загальноосвітньої школи №1 

- Суддя - Якименко Н.Д. , вчитель фізичної культури Солонянської середньої 

загальноосвітньої школи №1 

- Суддя – Лисенко О.В., вчитель фізичної культури Солонянської середньої 

загальноосвітньої школи №1 

- Суддя - Стовповський І.Т., вчитель допризовної підготовки юнаків Солонянської 

середньої загальноосвітньої школи №1 

- Суддя – Риков С.М., вчитель фізичної культури Солонянської середньої 

загальноосвітньої школи №2 
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Додаток №2 до Положення про проведення традиційних щорічних змагань 

на кубок пам`яті Г.В.Лобаня 

Заявка на участь у змаганнях на Кубок пам`яті Г.В.Лобаня 

команди _______________________________________ 

№№ Прізвище та ім`я учасника Відмітка лікаря Примітка 

Футзал 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

Волейбол 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

Шашки 

1.     

2.     

3.     

4.     

Шахи 

1.     

2.     

3.     

4.     

Стрільба 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Перетягування канату 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Комбінована естафета 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

Представник команди (підпис) Медичний працівник (підпис) 

 


