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Програма 53-ої Спартакіади з масових видів спорту серед працівників  

підприємства – членів ПМГУ 

 

ГИРЬОВИЙ СПОРТ 

Змагання особисто-командні. Склад команди − без обмежень. 
Учасники поділяються на дві вікові групи: до 35 років (Open) і старші за 
35 років (Masters). Також розподіл здійснюється і на вагові категорії: до 60 кг, 
до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг і понад 90 кг. Усі спортсмени проходять 
зважування за годину до початку змагань. Під час зважування проводиться 
жеребкування. Дозволяється виступ двох і більше учасників від однієї 
команди в одній ваговій категорії, але у командний залік беруться кращі 
результати не більше двох спортсменів з однієї вагової категорії. 

Змагання проводяться згідно з національними правилами з гирьового 
спорту з гирею 24 кілограми у вправі РИВОК. Кожному з учасників на 
виконання вправи відводиться не більше 10 хвилин. Вправа РИВОК 
виконується в один прийом однією, а потім іншою рукою. Результат не 
зараховується, якщо спортсмен поставив гирю на поміст при перехваті її 
іншою рукою або якщо гиря випала з руки. Не дозволяється торкатись гирею 
помосту під час виконання вправи. Також може бути не зараховано окремий 
повтор у підході, якщо рука та ноги в колінних суглобах не прямі в кінцевій 
фазі підйому або коли спортсмен замість техніки РИВКА в будь-якій з частин 
амплітуди руху застосовує техніку ЖИМУ гирі. В залік йде загальна кількість 
підйомів обома руками.  

Особиста першість визначається відповідно до суми підйомів лівою та 
правою руками в кожній ваговій категорії та в кожній віковій групі. Кожний 
учасник змагається тільки у своїй віковій групі, відповідно за датою 
народження вказаною у заявці. Командна першість визначається за сумою 
виступів чотирьох спортсменів, які посіли кращі місця. У залік ідуть кращі зі 
здобутих місць у будь-якій віковій групі. У випадку рівності цієї суми перевага 
надається команді, в активі якої більше перших, других, потім третіх 
і т. д.  місць. 

  



СТРІЛЬБА З ПНЕВМАТИЧНОЇ ГВИНТІВКИ 

 

Змагання командні. Склад команди − п’ять осіб незалежно від статі. До 
заявки додатково можуть бути внесені також запасні гравці. Можна 
виконувати заміну гравця, але не пізніше оголошення суддею початку 
змагань. Вправа виконується, стоячи з упору. Дистанція 10 метрів. Кожному з 
учасників дозволяється три пробні постріли й десять пострілів по мішені, які 
ідуть у залік.  

Команда-переможець визначається за найбільшою сумою поцілених 
очок п’ятьма членами команди в заліковій серії (10 пострілів). У разі, коли 
кількість членів команди менша, ніж 5 осіб, командним результатом буде 
сума відповідно чотирьох, трьох і т. д. стрілків. Якщо кількість очок рівна, 
перевага надається команді, в активі якої більше вибитих «10», потім «9» 
і т. д. до визначення переможця. 

БОУЛІНГ 

 Склад команди − п’ять осіб незалежно від статі. До заявки можна 
вносити також запасних гравців. Заміна гравця може відбуватися протягом 
будь-якого з турів, але не пізніше, ніж суддя повідомив про початок 
наступного туру. Організаційно проводиться як командні змагання за 
кубковою системою. На першому етапі команди розподіляються шляхом 
жеребкування. Кількість груп (потоків) залежить від кількості поданих заявок. 
Надалі вихід до наступного туру змагань визначається за сумою нарахованих 
очок усіх членів команди. Розподіл доріжок між командами, як на 
відбірковому етапі, так і на наступних (півфінал, фінал) – шляхом окремого 
жеребкування. 

Гра кожного з членів команди складається з десяти фреймів. Один 
фрейм − це два кидки. Сума команди (п’ятдесят фреймів) є командним 
результатом. У випадку, якщо кількість членів команди менша, ніж п’ять осіб, 
командним результатом буде сума нарахованих очок чотирьом, трьом і т. д. 
гравцям. Шістнадцять кращих команд за підсумками попередніх змагань 
виходять до фіналу. Змагання проводяться відповідно до чинних правил гри. 

  



ФУТЗАЛ 

 Організаційно проводиться як першість підприємства в двох лігах: 
вищій та першій. Команди, котрі не увійшли до жодної з ліг, а також щойно 
заявлені, повинні взяти участь у кваліфікаційному раунді задля виходу до 
першої ліги в наступному сезоні. Допуск і жеребкування цих команд 
виконується на засіданні федерації футболу СК «Богатир». Турнір у всіх лігах 
проводиться як чемпіонат в одне коло. Команди, які посіли 1-е,  2-ге та 3 –тє 
місця за підсумками сезону у  першій лізі, отримують право грати наступного 
сезону у вищій лізі Спартакіади, при цьому замінюючи команди, які посіли 
три останні місця у вищій лізі. 

Список у заявці − без обмежень. Склад команди − 5 осіб. Тривалість гри: 
2 тайми по 15 хвилин. До матчу допускається команда у складі не менш як 4 
гравці. Змагання проводяться за чинними правилами футзалу та відповідно 
до Регламенту Чемпіонату й Кубку України з футзалу серед аматорів. Місця 
команд визначаються за більшою кількістю очок: 

- перемога – 3 (три) очки; 
- нічия – 1 (одне) очко; 
- програш – 0 (нуль) очок; 
- неявка на гру − -1 (мінус одне) очко; 

У разі рівності очок у двох і більше команд перевага надається команді, яка 
має: 

- кращі показники в іграх між собою (кількість очок, кількість перемог, 
різниця забитих і пропущених м’ячів, кількість забитих м’ячів); 

- більшу кількість перемог у всіх іграх; 
- найкращу різницю забитих і пропущених м’ячів у всіх іграх; 
- найбільшу кількість м’ячів, забитих у всіх іграх; 
- найменшу кількість штрафних очок (видалення – 3 очки, попередження 

– 1 очко) 
- згідно жеребу. 

Усі питання, які виникають у ході проведення ігор, пов’язані з 
регламентом і т. і., розглядаються КДК (контрольно-дисциплінарним 
комітетом, який складається з суддів та капітанів(представників команд) при 
головній судейській колегії турніру. До складу команди можуть 
запрошуватись не більш ніж два легіонери з інших підрозділів у разі, якщо в 
тих підрозділах не створено футбольної команди або цим спортсменам 
відмовлено в можливості грати за команду свого підрозділу. 

Команда яка двічі  не з’явилася  на матчі без попередження суддівського 
корпусу за 3-и дні до туру,  знімається зі змагань.  

  



ШАШКИ, ШАХИ 

 Змагання проводяться у два етапи. Усі команди, з урахуванням їх 
досягнень у попередній Спартакіаді, згідно жеребу по групах і в групах грають 
за круговою системою в одне коло. Два переможці з кожної групи виходять у 
фінальну групу з урахуванням гри між собою. На другому етапі фінальна 
група грає за круговою системою в одне коло. Склад команди − три особи 
(обов’язково: одним із трьох  членів команди має бути жінка). Команда-
переможець визначається за найбільшою сумою очок серед трьох  учасників 
турніру. У разі рівності балів двох команд місця в турнірній таблиці 
визначаються за іграми між ними. У разі рівності балів трьох і більше команд 
місця визначаються: 

а) за кращим результатом партій між ними; 

б) за кращим результатом партій на 1-й дошці; 

в) за кращим результатом партій на 2-й дошці; 

г) за кращим результатом партій на 3-й дошці. 

Ігри проводяться згідно з правилами встановленими для турніру . Тривалість 
партії в шашках і шахах − по 15 хвилин на кожного учасника. 

 

АРМРЕСЛІНГ 

 Змагання особисто-командні. Склад команди − без обмежень. Вагові 
категорії: до 60 кг, до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг і понад 90 кг. Дозволяється 
виступ двох і більше учасників від однієї команди в одній ваговій категорії. 
Змагання проводяться згідно з національними правилами з армреслінгу. 
Особиста першість визначається по правій руці в кожній з вагових категорій. 
Командна першість визначається за сумою виступів трьох кращих 
спортсменів (здобутих місць). У випадку рівності цієї суми перевага надається 
команді, у якої більше перших, потім других, третіх і т. д. місць.  

 

ВОЛЕЙБОЛ 

 Організаційно проводиться, як чемпіонат в одне коло у вищій і першій 
лігах і як кваліфікаційний турнір інших учасників спартакіади. Склад вищої 
ліги формується з команд за підсумками попереднього сезону. Склад першої 
ліги формується з команд за підсумками попереднього сезону, а також із 
команд, які приєдналися за підсумками кваліфікації. Склад спортсменів 
кваліфікаційного турніру формується відповідно до поданих заявок. 
Жеребкування проводиться після подачі усіх заявок командами. Після 
проведення жеребкування заявки до участі не приймаються. Ротація в усіх 
лігах виконується за принципом «три на три»: команди, які посіли три останні 



місця, знижуються в класі, відповідно, три кращі команди в лізі 
підвищуються. 

Команда має можливість заявити максимум 10 гравців і одного тренера 
(представника). Дозволяється дозаявити  спортсменів у основну заявку цеха 
на будь-якій стадії турніру, відповідно оформивши (додаток 5). Стартовий 
склад команди − шість осіб. До матчу допускається команда у складі не менш 
як 5 гравців. Змагання проводяться згідно з офіційними національними 
правилами до двох перемог у партіях одного з суперників. Місця команд 
визначаються за більшою кількістю очок: 

- при рахунку 2 – 0 нараховується 3 (три) очки за перемогу й 0 (нуль) очок 
за поразку; 

- при рахунку 2 – 1 нараховується 2,5 (два з половиною) очки за перемогу 
і 0,5 (половина) очка за поразку; 

- за неявку на гру нараховується -1 (мінус одне) очко. 

У разі рівної кількості очок у двох і більше команд місця визначаються: 

- за кращим співвідношенням виграних і програних партій; 
- за кращим співвідношенням м’ячів у всіх зіграних партіях; 
- за кращим позитивним балансом в іграх між собою; 
- за рахунком додаткової зустрічі. 

Команда яка двічі не з’явилася  на матчі без попередження суддівського 
корпусу за 3-и дні до туру,  знімається зі змагань.  

 

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС 

 Змагання проводяться у два етапи. Усі команди, з урахуванням виступів 
у попередній Спартакіаді, згідно з жеребкуванням поділяються на групи і в 
групах грають за круговою системою в одне коло. Два переможці з кожної 
групи виходять у фінальну групу з урахуванням гри між собою. Склад 
команди − три особи (бажано, щоб одним із трьох членів команди була 
жінка). Гра ведеться до двох перемог одного з учасників. Кожний матч між 
командами складається з трьох зустрічей у такому порядку: 

- гравець № 1 проти гравця № 1; 
- гравець № 2 проти гравця № 2; 
- гравець № 3 проти гравця № 3. 

Номер гравця надається до початку змагань на весь час Спартакіади, але не 
пізніше початку першої гри. При неявці на гру будь-кого з членів команди 
нумерація гравців починається з першого номера, а третій ракеткі 
зараховується програш. У разі рівності очок у двох і більше команд перевага 
надається команді, яка має кращі показники за такими критеріями: 

 а) кількість перемог; 



 б) різниця в кількості виграних і програних зустрічей; 

 в) різниця в кількості виграних і програних партій. 

 

ПЛАВАННЯ 

 Змагання особисто-командні. Склад команди − без обмежень. 
Учасники поділяються на три вікові групи: до 35 років, до 50 років і старші 50 
років. Програма змагань: 

 чоловіки − 50 метрів вільним стилем; 

 жінки – 25 метрів вільним стилем. 

Кожний з учасників змагається лише у своїй віковій групі, відповідно за датою 
народження, вказаною в заявці. Особисті місця призначаються за кращим 
часом спортсмена в кожній віковій групі. Командні місця – за меншою сумою 
місць п’ятьох учасників команди незалежно від статі та вікової групи. 

 

ДАРТС 

 Змагання командні. Склад команди − п’ять осіб незалежно від статі. До 
заявки можливе внесення також і запасних гравців. Заміна гравця може 
відбуватися протягом будь-якого з турів, але не пізніше, ніж суддя повідомив 
про початок наступного туру. Організаційно проводиться у два етапи. На 
першому етапі команди розподіляються по групах із урахуванням результатів 
минулорічних змагань і відповідно до заявок і в групах грають за круговою 
системою в одне коло. Два переможці з кожної групи виходять у фінальну 
групу з урахуванням гри між собою.  

Командна першість у групах визначається у грі «301 звичайне 
закінчення». Командна першість у фіналі визначається у грі «501 подвійне 
закінчення». Кожна з ігор проводиться до двох перемог у легах одного з 
учасників. Кожний матч між командами складається з п’яти зустрічей, де 
перший, другий, третій, четвертий і п’ятий учасники зустрічаються з 
відповідними гравцями суперника. Номер гравцю надається до початку 
змагань на весь Спартакіадний турнір, але не пізніше початку першої гри. 
Результат цих ігор є загальним підсумком матчу. Змагання проводяться за 
чинними правилами гри в «Дартс». У разі рівності очок у двох і більше 
команд перевага надається команді, яка мала кращі показники за такими 
критеріями: 

 а) кількість перемог; 

 б) різниця у виграних і програних зустрічах;  



 в) різниця у виграних і програних легах. 

 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ КРОС 

 Змагання особисто-командні. Склад команди − без обмежень. 
Учасники поділяються на три вікові групи: до 35 років, до 50 років і старші 50 
років.  Програма змагань: 

 чоловіки – дистанція 1000 метрів; 

 жінки – дистанція 500 метрів. 

Кожний з учасників змагається лише у своїй віковій групі, відповідно за датою 
народження, вказаною в заявці. Особисті місця визначаються за кращим 
часом спортсмена в кожній віковій групі. Командні місця – за меншою сумою 
місць п’яти учасників команди незалежно від статі та вікової групи. Учасники 
стартують на дистанції із загального старту відповідно до віку. 

 

  



(Додаток  №3) 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
                     на засіданні президії  профкому ПО ПМГУ 

                                                ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
                                                    Протокол № 113 от 11.01.2022 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про проведення 53-ої Спартакіади з масових видів спорту серед 
працівників підприємства – членів ПМГУ 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ  

 Мета проведення Спартакіади:  

- прищеплення особистої та корпоративної відповідальності працівників 
за стан свого здоров’я; 

-  зниження захворюваності; 
-  підвищення ефективності праці та громадської відповідальності; 
- організація змістовного дозвілля та поліпшення атмосфери соціального 

середовища в колективі; 
-  залучення робітників до регулярних занять фізичною культурою; 
- відбір і формування збірної команди підприємства для участі в 

галузевих, міських і Всеукраїнських змаганнях (Спартакіадах). 
 

2. КЕРІВНИЦТВО 

Загальне керівництво проведенням змагань покладається на 
організаційний комітет. Безпосереднє керівництво проведенням змагань 
покладається на головну суддівську колегію, затверджену Головою 
СК «Богатир» для кожного із видів спорту.  

 

3. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

Спартакіада проводиться з 12 видів спорту. Змагання проводяться 
відповідно до чинних національних правил видів спорту, а система 
проведення (олімпійська з вибуванням, змішана, кругова й т. і.) 
встановлюється залежно від кількості поданих заявок, узгоджується 
суддівською колегією та представниками команд структурних підрозділів. 

В ігрових видах спорту за неявку на гру команді зараховується технічна 
поразка у звітному турі, а супернику зараховується перемога. Причини 
неявки команди на гру уточнюються суддівською колегією з виду спорту, 
приймається рішення про допуск до подальшої участі у змаганнях. Повторна 
неявка на гру згідно з узгодженим календарем тягне за собою 



дискваліфікацію команди та зняття її з подальших змагань у цьому виді 
спорту. 

Структурному підрозділу, який не представив свою команду більш ніж у 
двох видах спорту (із 12 видів), за кожний наступний пропуск команді 
призначається 50-місце, і в командний залік зараховується 50 балів. 
Тренувальні заняття проводяться для працівників підприємства в особистий 
час. У разі травмування учасника під час тренування або змагань 
розслідування та реєстрація травми проводиться згідно з чинним 
законодавством України. 

4. УЧАСНИКИ СПАРТАКІАДИ 

У змаганнях можуть брати участь працівники, які ввійшли до складу 
команди відповідного структурного підрозділу. Не забороняється внесення 
до заявки спортсменів не свого підрозділу в футзалі та волейболі за умови, 
що підрозділ, у якому вони працюють, не заявився на змагання в цьому виді 
спорту. Обмежити кількість таких гравців на майданчику до двох осіб, а в 
разі, якщо команда об’єднана, до однієї особи. У всіх інших видах спорту 
команди формуються тільки з працівників свого підрозділу. Підтверджуючим 
документом належності працівника до будь-якої команди є пропуск на 
підприємство та профспілковий квиток. 

У спортивних змаганнях 53-ої Спартакіади беруть участь працівники 
ПАТ  «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «ЛМЗ», ПП «СтілСервіс»,   та підрядних 
організацій – члени профспілки металургійної та гірничодобувної 
промисловості  України, які перебувають на обліку в ПО ПМГУ ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» . У змаганнях можуть брати участь пенсіонери, 
дійсні члени ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». У разі виявлення у 
складі команди спортсмена, заявленого з порушеннями чинного положення, 
результат анулюється, уся команда відсторонюється від турніру з цього виду 
спорту й отримує у свій актив 50 місце, відповідно до командного заліку 
нараховується 50 балів. 

До початку Спартакіади є можливість об’єднання двох підрозділів в одну 
команду на весь час Спартакіадного турніру. У цьому випадку заявки на 
участь підписують начальники обох підрозділів. Претензії та зауваження до 
складу команди, усні або письмові, приймаються протягом години після 
закінчення змагань або гри. Суддівська колегія, працівники СК «Богатир» на 
прохання представників протестуючої сторони зобов’язані вжити заходів із 
перевірки права участі спортсмена у складі команди або його відношення до 
того чи іншого підрозділу. Будь-які інші скарги розглядаються в тому ж 
порядку. 

  



 

5. ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Загальнокомандний залік за підсумками Спартакіади визначається за 
мінімальною сумою місць, які посіла команда структурного підрозділу в 
10 (десяти) видах спорту з 12 (дванадцяти) запропонованих. Результати 
виступів у двох видах, у яких поталанило найменш, у загальний залік не 
беруться та не зараховуються до загальної суми балів команди. Команді, 
яка не приймала участь у якомусь із видів Спартакіади призначається 50 
місце  та в загальний залік нараховується 50 балів. При рівній загальній 
сумі балів, перевага надається за такими показниками: 

- кількість перших, других, третіх і т. д. місць; 
- сума місць із усіх 12 (дванадцяти) видів спорту; 
- місця, здобуті в ігрових видах спорту (у зв’язку з великою кількістю 

учасників). 
 

6. ПРОЦЕДУРА ТА СТРОКИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК 

Заявки затвердженого зразка (Додаток 5) у друкованому варіанті на 
участь команд у видах спорту подаються до дня проведення змагань, але не 
пізніше початку змагань. Заявки в електронному вигляді подаються на пошту 
СК «Богатир» (bogature@ukr.net) не пізніше формування груп або процедури 
жеребкування. Команда, яка не подала заявку до жеребкування або до 
розподілення за групами, від участі у змаганні відсторонюється. 

 

7. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Переможці та призери в особистому й командному заліках, які посіли 
1-і, 2-і, 3-і місця в окремих видах програми Спартакіади, нагороджуються 
нагородною атрибутикою та  подарунками: 

Команди, які посіли перші три призові місця за видами спорту, також 
заохочуються нагородною атрибутикою.  

Команди, які посіли 1-е, 2-е, 3-е, 4-е та 5-е місця в загальному заліку 53-
ої Спартакіади, нагороджуються кубками, дипломами, а також грошовою 
винагородою у розмірі: 

             1-е місце  −  15 000 гривень 
          2-е місце  −  14 000 гривень 
         3-е місце  −  13 000 гривень 

            4-е місце  −  11 000  гривень 
           5-е місце  −  10 000 гривень 

  

mailto:bogature@ukr.net


 

8. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ  

 У випадку змін у загальній структурі організації трудового процесу на 
підприємстві оргкомітет Спартакіади має компетенцію задля вирішення мети 
та завдань Спартакіади та для забезпечення права працівника підприємства 
на спорт і відпочинок шляхом внесення змін та доповнення в це 
«Положення» 

 

Голова  ПО ПМГУ 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» __________________ Н. М. Маринюк 

 

Голова спортивного клубу 
«Богатир»     ___________________ О. В. Гончар 

  



(Додаток  №4) 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
                     на засіданні президії  профкому ПО ПМГУ 

                                                ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
                                                    Протокол № 113 от 11.01.2022 

 

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

Маринюк Н.М. − голова профкому ПО ПМГУ 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

Гончар О. В.  − голова спортивного клубу «Богатир» 

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

Олійник С. М.  − голова комісії молодіжної політики, культурно- 

масової, спортивної роботи та оздоровлення 

Крамар В. Ф. − заступник голови спортивного клубу 

«Богатир»,  головний суддя змагань 

Білик В. М.   − начальник відділу інформації та комунікацій 

 ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

  



(Додаток  №5) 
 
 

ЗАЯВКА 
на Спартакіадний турнір 2022. 

з _______________________________ 
(вид спорту) 

команди________________________________  ______________ 
(структурний підрозділ)    (шифр цеху) 

№ ПІБ Рік 
народження 

Шифр 
цеху* 

Табельний 
номер 

Дата 
проходження 

планового 
медичного 

огляду 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
*для спортсменів з іншого структурного підрозділу 

Медичний працівник                      ___________       _______________________ 

  (печатка медзакладу)                         (підпис)                                                    (ПІБ) 

Начальник підрозділу                         ___________       ______________________ 

  (штамп цеху)                                           (підпис)                                                  (ПІБ) 

Голова цехового                                  ___________       _______________________ 

  (дільничного) комітету                             (підпис)                                                 (ПІБ) 

Капітан команди                                  ___________       _______________________ 

          (підпис)                                                        (ПІБ) 

Контактний телефон, прізвище, ім’я та по батькові представника 

__________________________________________________________________ 


