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• зацвярджае праграму і каляндар спартакіяды; 
• зацвярджае палажэнні аб правядзенні спаборніцтваў па асобных відах спорту; 
• зацвярджае склад судзейскай калегіі па асобных відах спорту; 
• зацвярджае вынікі спартакіяды; 
• арганізуе правядзенне ўрачыстага мерапрыемства па падвядзенні вынікаў 

спартыўнай работы ўніверсітэта за мінулы навучальны год;  
• мае права ўносіць змяненні ў дадзенае Палажэнне. 

2.3. Камплектаванне зборных каманд факультэтаў даручаецца намеснікам 
дэканаў па выхаваўчай рабоце і адказным выкладчыкам за фізічнае выхаванне 
студэнтаў на факультэце. 

 
ГЛАВА 3 

ЧАС І МЕСЦА ПРАВЯДЗЕННЯ 
 

Спаборніцтвы праводзяцца згодна з календаром спартакіяды ў перыяд з 14 
кастрычніка 2015 года да 30 мая 2016 года на спартыўных пляцоўках і базах 
універсітэта і іншых арганізацый. 

 
ГЛАВА 4 

ПРАГРАММА І КАЛЯНДАР ПРАВЯДЗЕННЯ СПАРТАКІЯДЫ 
 
Праграму спартакіяды складаюць наступныя віды спорту: 
1. Армрэстлінг (мужчыны; асабісты і камандны залікі). 
2. Баскетбол (жанчыны; камандны залік). 
3. Баскетбол (мужчыны; камандны залік). 
4. Валейбол (жанчыны; камандны залік). 
5. Валейбол (мужчыны; камандны залік). 
6. Дартс (жанчыны; камандны залік). 
7. Лёгкаатлетычны крос восень (асабісты і камандны залікі). 
8. Летняе мнагабор’е “Здароўе” (асабісты і камандны залікі). 
9. Лыжны спорт (асабісты і камандны залікі). 
10. Міні-футбол (жанчыны; камандны залік). 
11. Міні-футбол (мужчыны; камандны залік). 
12. Настольны тэніс (жанчыны; камандны залік). 
13. Настольны тэніс (мужчыны; камандны залік). 
14. Плаванне (асабісты і камандны залікі). 
15. Спартыўнае арыентаванне (мужчыны+жанчыны; асабісты і камандны 
залікі). 
16. Шахматы (жанчыны; камандны залік). 
17. Шахматы (мужчыны; камандны залік). 
Спартакіяда праводзіцца па наступным календары: 
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№ 
п.п. Від спартыўнай праграмы Тэрмін правядзення 

1.  Восеньскі лёгкаатлетычны крос 1-я палова кастрычніка 2015 г. 
2.  Шахматы (мужчыны, жанчыны) Кастрычнік 2015 г. 

3.  Баскетбол (мужчыны, жанчыны) 2-я палова кастрычніка –  
1-я палова лістапада 2015 г. 

4.  Армрэстлінг (мужчыны) Лістапад 2015 г. 
5.  Дартс (жанчыны) Лістапад 2015 г. 

6.  Настольны тэніс (мужчыны, 
жанчыны) 1-я палова снежня 2015 г. 

7.  Лыжны спорт 2-я палова лютага 2015 г. 
8.  Валейбол (мужчыны, жанчыны) Сакавік 2016 г. 
9.  Плаванне 1-я палова красавіка2016 г. 
10.  Летняе мнагабор’е “Здароўе” 2-я палова красавіка 2016 г. 
11.  Міні-футбол (мужчыны, жанчыны) Май 2016 г. 
12.  Спартыўнае арыентаванне 1-я палова мая 2016 г. 

Пасля заканчэння аднаго з відаў спаборніцтваў галоўны суддзя гэтага віду 
на працягу трох дзён здае справаздачу аб выніках спаборніцтваў у спартыўны 
клуб. 

 
ГЛАВА 5 

УДЗЕЛЬНІКІ СПАБОРНІЦТВАЎ 
 

Да ўдзелу ў спаборніцтвах дапускаюцца студэнты і магістранты дзённай 
формы атрымання адукацыі наступных факультэтаў БДПУ: 

• беларускай і рускай філалогіі; 
• гістарычнага; 
• дашкольнай адукацыі; 
• пачатковай адукацыі; 
• прыродазнаўства; 
• псіхалогіі; 
• сацыяльна-педагагічных тэхналогій; 
• спецыяльнай адукацыі; 
• фізіка-матэматычнага; 
• фізічнага выхавання (па-за конкурсам);  
• эстэтычнай адукацыі. 
Камандам факультэтаў даецца права ўдзельнічаць у спаборніцтвах ва ўсіх 

відах спартыўнай праграмы. 
Пры ўдзеле ў асобным відзе менш за 5 каманд гэты від праграмы не ідзе ў 

агульны залік. 
Факультэт мае права выставіць адну заліковую каманду ў кожным відзе 

спартыўнай праграмы. 
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Усе ўдзельнікі спаборніцтваў павінны мець заліковую кніжку ці студэнцкі 

білет. У камандных відах спорту ўдзельнікі павінны мець адзіную форму з 
нумарацыяй.  

Пры выяўленні ў камандзе факультэта падстаўнога ўдзельніка каманда 
здымаецца са спаборніцтваў.  

ГЛАВА 6 
ТЭРМІН ПАДАЧЫ ЗАЯВАК 

 
Папярэднія заяўкі на ўдзел у спаборніцтвах падаюцца ў спартыўны клуб 

не пазней, чым за тыдзень да пачатку спаборніцтваў. 
Канчатковыя заяўкі здаюцца ў галоўную судзейскую калегію 

спаборніцтваў па тым ці іншым відзе праграмы ў дзень яе пасяджэння. 
Заяўка павінна быць зацверджана дэканам факультэта, падпісана 

намеснікам дэкана па выхаваўчай рабоце, адказным выкладчыкам за фізічнае 
выхаванне студэнтаў на факультэце, капітанам каманды і ўрачом, заверана 
пячаткай урача і факультэта. 

Да пачатку спаборніцтваў усе заяўкі правяраюцца судзейскай калегіяй. 
 

ГЛАВА 7 
ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ СПАРТАКІЯДЫ І ЎЗНАГАРОДЖАННЕ 

 
Прызёрам спартакіяды ў камандных і асабістых відах спорту пры 

наяўнасці грашовых сродкаў могуць устанаўлівацца надбаўкі да стыпендыі ў 
адпаведнасці з заканадаўствам. Колькасць магчымых прызёраў па тым ці іншым 
відзе праграмы вызначаны г.8 дадзенага Палажэння.  

Пераможцам спартакіяды з’яўляецца факультэт, які набраў найменшую 
колькасць месцаў па 8 лепшых выніках з усіх відаў праграмы. Факультэты, якія 
не прымалі ўдзел у 8 і болей відах праграмы, займаюць месцы пасля 
факультэтаў, што маюць поўны залік. 

Пры роўнай колькасці месцаў пераможца вызначаецца па колькасці 
першых месцаў, занятых адпаведным факультэтам у асобных відах спартакіяды. 
Калі і ў гэтым выпадку атрымліваецца роўнасць, пераможцам з’яўляецца 
факультэт, які мае найбольшую колькасць другіх месцаў і г.д.  

Факультэты-прызёры ў агульнакамандным заліку па выніках спартакіяды 
ўзнагароджваюцца кубкамі і дыпломамі або каштоўнымі падарункамі ў 
адпаведнасці з зацверджаным каштарысам расходаў. 

 
ГЛАВА 8 

КОЛЬКАСЦЬ МАГЧЫМЫХ ПРЫЗЁРАЎ ПА ВІДАХ СПОРТУ 
 
а) армрэстлінг: 
I, II і III месца ў кожнай вагавай катэгорыі. 
б) баскетбол, валейбол:  
мужчыны: I месца – 10 чалавек, II месца – 10 чалавек, III месца – 10 

чалавек; 
жанчыны: I месца – 10 чалавек, II месца – 10 чалавек, III месца – 10 

чалавек. 
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в) дартс:  
I месца – 3 чалавекі, II месца – 3 чалавекі, III месца – 3 чалавекі. 
г) лёгкаатлетычны крос, спартыўнае арыентаванне, лыжы, летняе 

мнагабор’е “Здароўе”: 
мужчыны: I месца – 1 чалавек, II месца – 1 чалавек, III месца – 1 чалавек; 
жанчыны: I месца – 1 чалавек, II месца – 1 чалавек, III месца – 1 чалавек. 
д) міні-футбол: 
мужчыны: I месца – 10 чалавек, II месца – 10 чалавек, III месца – 10 

чалавек; 
жанчыны: I месца – 10 чалавек, II месца – 10 чалавек, III месца – 10 

чалавек. 
е) настольны тэніс: 
мужчыны: I месца – 3 чалавекі, II месца – 3 чалавекі, III месца – 3 чалавекі; 
жанчыны: I месца – 3 чалавекі, II месца – 3 чалавекі, III месца – 3 чалавекі. 
ж) плаванне: 
I, II і III месца ў кожнай дыстанцыі і эстафетах. 
з) шахматы: 
мужчыны: I месца – 2 чалавекі, II месца – 2 чалавекі, III месца – 2 чалавекі; 
жанчыны: I месца – 2 чалавекі, II месца – 2 чалавекі, III месца – 2 чалавекі. 

 
ГЛАВА 9 

ПРАГРАММА СПАБОРНІЦТВАЎ ПА ВІДАХ СПОРТУ 
 

1. Армрэстлінг  
Спаборніцтвы – асабіста-камандныя. 
Склад каманды: мужчыны  (9 чалавек).  
Мужчыны выступаюць у вагавых катэгорыях да 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 

100 кг, звыш 100 кг. 
Спаборніцтвы ў абсалютнай вагавай катэгорыі ў камандны залік не ідуць. 
Каманднае першынство вызначаецца па найбольшай суме ачкоў, набраных 

удзельнікамі згодна з табліцай. 
Занятае месца Колькасць ачкоў Занятае месца Колькасць ачкоў 

1 15 7 6 
2 12 8 5 
3 10 9 4 
4 9 10 3 
5 8 11 2 
6 7 12 1 

Здвойванне ўдзельнікаў дазваляецца толькі ў адной катэгорыі. 
Пры ўдзеле ў вагавай катэгорыі аднаго ўдзельніка першынство не 

разыгрываецца, а каманда атрымлівае заліковыя ачкі. 
У выпадку аднолькавай колькасці ачкоў у дзвюх і больш каманд перамагае 

каманда, якая набрала большую колькасць першых месцаў. Калі і гэты паказчык 
будзе аднолькавы, перамагае каманда, якая набрала большую колькасць другіх 
месцаў і г. д. 

Узважванне ўдзельнікаў праводзіцца напярэдадні спаборніцтваў. 
Галоўны суддзя – В.Ф.Сапун.  
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2. Баскетбол 
Склад каманды – да 12 чалавек. 
Па выніках мінулагодняй спартакіяды каманды размяркоўваюцца на 2 

групы згодна з занятымі месцамі (сістэма “змейка”). 
Група А Група Б 

1 2 
4 3 
5 6 
8 7 
9 10 
 11 

На першым этапе гульні ў групах праводзяцца па кругавой сістэме. 
На другім этапе каманды, якія занялі 1-е або 2-е  месца ў групах, гуляюць 

за 1–4 месца па кругавой сістэме з улікам гульні паміж сабой на групавым этапе. 
Астатнія каманды гуляюць за 5–12 месцы. Каманды, якія занялі 3-е месца ў 
групах, гуляюць за 5–6 месцы. Каманды, якія занялі 4-е месца ў групах, гуляюць 
за 7–8 месцы і г.д. 

Час гульні – чатыры таймы па 7 хвілін, за 1 хвіліну да канца гульні час 
фіксуецца чысты. Дадатковы перыяд – 3 хвіліны. Пры згодзе абедзвюх каманд гульня 
можа праходзіць па скарочаным часе. 

За перамогу каманда атрымлівае 2 ачкі, за паражэнне – 1 ачко, за няяўку – 0 
ачкоў, пасля другой няяўкі каманда выбывае і пазбаўляецца месца. 

У выпадку аднолькавай колькасці набраных ачкоў у дзвюх каманд-
прэтэндэнтаў пераможца вызначаецца па выніку гульні паміж імі. У выпадку 
аднолькавай колькасці набраных ачкоў у трох каманд месца вызначаецца па 
розніцы забітых і прапушчаных мячоў у гульнях паміж імі. 

Каманды павінны мець спартыўную форму з нумарамі на абодвух баках 
маек. Ігрок не мае права мяняць нумар да канца спаборніцтваў. 

Галоўны суддзя – Т.В.Харашылава. 
 
3. Валейбол  
Сістэма розыгрышу, як у баскетболе. Склад каманды: 12 чалавек. 
За перамогу прысуджаюцца 2 ачкі, за паражэнне – 1, за няяўку – 0, пасля 

другой няяўкі каманда выбывае і пазбаўляецца месца. 
Месцы каманд у групах вызначаюцца па найбольшай колькасці ачкоў, у 

выпадку аднолькавай колькасці ачкоў у дзвюх каманд пераможца вызначаецца 
па выніку гульні паміж імі. 

У выпадку роўнасці ачкоў у трох і болей каманд месца вызначаецца па: 
а) рознасці партый у гульнях паміж імі; 
б) рознасці ачкоў у гульнях паміж імі. 
Галоўны суддзя (мужчыны) — Д.А.Ігнатовіч; 
Галоўны суддзя (жанчыны) — Г.Г.Галямаў. 
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4. Дартс 
Спаборніцтвы – камандныя. Склад каманды – 5 чалавек (жанчыны). У залік 

ідзе сума 3 лепшых вынікаў. 
Удзельнікам спаборніцтваў патрэбна здзейсніць пяць падыходаў па два кідкі 

ў сегмент ад 1 да 10. Дазваляецца прымаць удзел у спаборніцтвах са сваімі 
дроцікамі. 

Перамагае факультэт, які набраў найбольшую колькасць ачкоў. 
У выпадку аднолькавай колькасці ачкоў у дзвюх і больш каманд перамагае 

каманда, удзельнік якой набраў большую колькасць ачкоў у асабістым заліку. Калі 
і гэты паказчык будзе аднолькавы, улічваюцца паказчыкі ўдзельнікаў, якія былі 
другімі па суме ачкоў у камандах і г.д. 

Галоўны суддзя – І.Р.Моргун.  
 
5. Лёгкаатлетычны крос (восень) 
Спаборніцтвы – асабіста-камандныя. Склад каманды – 15 чалавек 

незалежна ад полу. У залік ідуць лепшыя 12 вынікаў. 
Перамагае факультэт, які набраў найбольшую колькасць ачкоў, што 

вызначаецца па табліцы вынікаў дыстанцыі па кросе. 
У выпадку аднолькавай колькасці ачкоў у дзвюх і больш каманд перамагае 

каманда, якая набрала большую колькасць першых месцаў. Калі і гэты паказчык 
будзе аднолькавы, перамагае каманда, якая набрала большую колькасць другіх 
месцаў і г.д. 

Праграма: жанчыны – 500 м; мужчыны – 1000 м. 
Галоўны суддзя – І.П.Лісіцын.  
 
6. Летняе мнагабор’е “Здароўе” 
Спаборніцтвы – асабіста-камандныя. Склад каманды – 8 чалавек незалежна 

ад полу. У залік ідуць лепшыя 6 вынікаў. 
Для ацэнкі індывідуальных вынікаў у кожным практыкаванні мнагабор’я 

“Здароўе” выкарыстоўваюцца 100-бальныя табліцы. 
Асабістае першынство сярод мужчын і жанчын вызначаецца па 

найбольшай суме балаў, набраных спартсменамі ва ўсіх практыкаваннях. 
Пры роўнай суме балаў у двух і больш удзельнікаў месцы сярод іх 

размяркоўваюцца па найбольшай колькасці занятых спартсменам у 
практыкаваннях першых, другіх, трэціх месцаў і г.д. 

Пераможцы, прызёры і месцы ў камандным першынстве вызначаюцца па 
найбольшай суме балаў, набранай 6 лепшымі спартсменамі факультэта, якія 
ўдзельнічалі ў спаборніцтвах. 

Пры роўнай суме балаў у двух і больш факультэтаў месцы сярод іх 
размяркоўваюцца па найбольшай колькасці занятых удзельнікамі ў спаборніцкіх 
практыкаваннях першых, другіх, трэціх месцаў і г.д. 

Праграма спаборніцтваў 
Першы дзень: 
мужчыны – падцягванне на высокай перакладзіне, скачкі ў даўжыню з 

месца, плаванне 50 м вольным стылем; 
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жанчыны – згінанне-разгінанне тулава, лежачы на спіне; скачкі ў даўжыню 

з месца; плаванне 50 м вольным стылем. 
Другі дзень: 
мужчыны – бег 60 м, бег 1000 м; 
жанчыны – бег 60 м, бег 500 м. 
Галоўныя суддзі — І.П.Лісіцын, С.А.Копцеў. 
 
7. Лыжы 
Спаборніцтвы – асабіста-камандныя. Склад каманды – 8 чалавек 

незалежна ад полу. У залік ідуць лепшыя 6 вынікаў. 
Перамагае факультэт, які набраў найбольшую колькасць ачкоў, што 

вызначаюцца па табліцы. 
У выпадку аднолькавай колькасці ачкоў у дзвюх і больш каманд перамагае 

каманда, якая набрала большую колькасць першых месцаў. Калі і гэты паказчык 
будзе аднолькавы, перамагае каманда, якая набрала большую колькасць другіх 
месцаў і г. д.  

Праграма: жанчыны – 2 км; мужчыны – 3 км. 
Галоўны суддзя – А.Л.Азарава. 
 
8. Міні-футбол 
Склад каманды: мужчыны – 14 чалавек (5 асноўных, 9 запасных), 

жанчыны – 10 чалавек (5 асноўных, 5 запасных). 
Гульні праводзяцца па той жа сістэме, што ў валейболе ці баскетболе. 

Пераможца вызначаецца па найбольшай колькасці набраных ачкоў. За перамогу 
каманда атрымлівае 3 ачкі, за нічыю – 1 ачко, пры паражэнні – 0 ачкоў, за няяўку 
– 0 ачкоў, пасля другой няяўкі каманда выбывае і пазбаўляецца месца. 

Час гульні: мужчыны – два таймы па 15 хвілін, жанчыны – два таймы па 10 
хвілін. 

У выпадку роўнасці ачкоў у дзвюх і больш каманд месцы 
размяркоўваюцца наступным чынам: 

а) па выніку гульні паміж сабой; 
б) па лепшай розніцы забітых і прапушчаных мячоў у гульнях паміж імі; 
в) па колькасці перамог; 
г) па большай колькасці забітых мячоў. 
Каманды павінны мець спартыўную форму з нумарамі. Ігрок не мае права 

мяняць нумар да канца спаборніцтваў. 
Галоўны суддзя (мужчыны) – С.А.Траско; 
Галоўны суддзя (жанчыны) – В.К.Мухляда. 
 
9. Настольны тэніс 
Сістэма розыгрышу, як у баскетболе. Склад каманды: 4 чалавекі (2 

асноўныя, 2 запасныя). 
На першым этапе гульні ў групах праводзяцца па кругавой сістэме. 

На другім этапе каманды, якія занялі 1-е і 2-е месца ў групах, гуляюць за 1–4 
месцы па кругавой сістэме з улікам гульні паміж сабой на групавым этапе. 
Астатнія каманды гуляюць за 5–13 месцы. Каманды, якія занялі 3-е месца ў  
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групах, гуляюць за 5–6 месцы. Каманды, якія занялі 4-е месца ў групах, гуляюць 
за 7–8 месцы і г.д. 

Камандны матч праводзіцца на большасць з 5 сустрэч (4 адзіночных і 
адной парнай). Кожная адзіночная і парная сустрэчы праводзяцца на большасць 
з 3 партый. За перамогу каманда атрымлівае 2 ачкі, за паражэнне – 1 ачко, за 
няяўку – 0 ачкоў, пасля другой няяўкі каманда выбывае і пазбаўляецца месца. 

Калі дзве і больш каманд набралі аднолькавую колькасць ачкоў, іх месцы 
адносна адна адной павінны вызначацца выключна па выніках сустрэч паміж імі 
на падставе паслядоўнага параўнання:  

а) колькасці набраных ачкоў;  
б) суадносін выйграных індывідуальных сустрэч да прайграных;  
в) суадносін выйграных партый да прайграных;  
г) суадносін выйграных ачкоў да прайграных.  
Калі перавагу адной або некалькіх каманд немагчыма вызначыць з 

дапамогай гэтых працэдур, тады іх становішча вызначаецца жэрабем. 
Галоўны суддзя – Г.В.Палякоў. 
 
10. Плаванне 
Спаборніцтвы асабіста-камандныя  
Склад каманды — 10 чалавек незалежна ад полу. Кожны ўдзельнік 

каманды мае права прыняць удзел у двух асабістых нумарах праграмы і 
эстафетах. Колькасць удзельнікаў у кожным асабістым нумары праграмы ад 
адной каманды не абмяжоўваецца. Пераможцы, прызёры і месцы ў асабістым 
першынстве вызначаюцца па найлепшаму выніку ў кожным з нумароў праграмы 
як сярод мужчын, так і сярод жанчын. Пераможцы, прызёры і месцы ў 
камандным першынстве вызначаюцца па найбольшай колькасці набраных 
удзельнікамі каманды заліковых ачкоў. У залік прымаюцца лепшыя 18 вынікаў 
асабістых нумароў праграмы, а таксама лепшыя вынікі 2 эстафет. Колькасць 
набраных ачкоў вызначаецца па табліцы. 

Праграма спаборніцтваў  
Першы дзень: 
50 м – вольны стыль, 50 м – брас, 50 м – батэрфляй, 50 м – на спіне, для 
мужчын і жанчын.  
Эстафетнае плаванне – 4х50 м вольным стылем для мужчын і  жанчын. 
Другі дзень: 
100 м – вольны стыль, 100 м – батэрфляй, 100 м – брас, 100 м – на спіне 
для мужчын і жанчын.  
Эстафетнае плаванне – 4х50 м вольны стыль змешанае плаванне (1 і 3 
этапы – жанчыны; 2 і 4 этапы – мужчыны). 
Пры роўнай колькасці ачкоў перавага аддаецца па большасці 1-га, 2-га,  
3-га і г. д. месцаў у асабістым заліку. 
Галоўны суддзя – С.У.Малахаў. 
 
11. Спартыўнае арыентаванне 
Спаборніцтвы ў арыентаванні па выбары (кантрольныя пункты 

наведваюцца ў любым парадку) – асабіста-камандныя. Склад каманды – 8 
чалавек незалежна ад полу. У залік ідуць 6 лепшых вынікаў. 
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Асабісты вынік вызначаецца па найменшым часе праходжання дыстанцыі і 

найбольшай колькасці ўзятых кантрольных пунктаў. Кантрольны час – 1,5 гадзіны. 
За кожныя 5 хвілін павелічэння кантрольнага часу здымаецца 1 кантрольны 
пункт ад колькасці ўзятых. Удзельніку залічваецца праходжанне дыстанцыі, калі 
ён наведаў не менш за 2 кантрольныя пункты. 

Месца каманд факультэтаў вызначаецца па найбольшай суме ачкоў 
заліковых удзельнікаў кожнай каманды. Колькасць ачкоў залічваецца згодна з 
табліцай: 

1 месца 60 ачкоў 4 месца 48 ачкоў 
2 месца 55 ачкоў 5 месца 46 ачкоў 
3 месца 51 ачко 6 месца 45 ачкоў 

і г.д. 
Пры большай колькасці ў спаборніцтвах удзельніц-дзяўчат, чым юнакоў, 

будзе прымяняцца каэфіцыент: 
• болей, чым на 10 удзельніц – каэфіцыент 1,25; 
• болей, чым на 20 удзельніц – каэфіцыент 1,5; 
• болей, чым на 30 удзельніц – каэфіцыент 1,75. 
Пры роўнай колькасці ачкоў перавага аддаецца па большасці 1-ых, 2-іх, 3-

іх і г. д. месцаў. 
Галоўныя суддзі – В.К.Ляўчук, І.У.Грыгарэвіч. 
 
12. Шахматы 
Спаборніцтвы – камандныя. 
Склад каманды: мужчыны – 2 чал., жанчыны – 2 чал.; запасныя: мужчыны 

– 2 чал., жанчыны – 2 чал. 
Сістэма розыгрышу: калі каманд менш за 7 (сем), гульні праводзяцца па 

кругавой сістэме ў адзін круг, больш за 7 (сем) – каманды дзеляцца на 2 (дзве) 
групы як у баскетболе. Каманды, якія занялі ў сваіх групах 1-е і 2-е месца, 
выходзяць у фінал з улікам вынікаў гульняў па групах. Каманды, якія занялі 
наступныя месцы, праводзяць стыкавыя гульні. 

У заяўцы павінны быць паказаны нумары дошак кожнага ўдзельніка. У час 
гульні перастаноўка асноўных удзельнікаў на другую дошку забараняецца. У 
выпадку замены запасны ўдзельнік гуляе на дошцы асноўнага ўдзельніка 
спаборніцтваў. 

Дадатковыя заяўкі ігракоў пасля адкрыцця спаборніцтваў забараняюцца.  
Спаборніцтвы праводзяцца па кругавой сістэме. Каманднае першынство 

вызначаецца па найбольшай колькасці ачкоў. За перамогу камандзе налічваюцца 
2 ачкі, за нічыю – 1 ачко, за няяўку – 0 ачкоў. У выпадку другой няяўкі каманда 
выбывае і пазбаўляецца месца. Перамагае факультэт, які набраў найбольшую 
суму ачкоў.  

У выпадку аднолькавай колькасці набраных ачкоў пераможца 
вызначаецца:  

а) па асабістай сустрэчы; 
б) па большай колькасці перамог сярод усіх каманд; 
в) па лепшым выніку на першай дошцы; 
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г) па выніках з камандамі, якія занялі больш высокія месцы. 
Галоўны суддзя – Ю.Я.Тэпер. 
 
13. Кубак БДПУ па аздараўленчай аэробіцы*  
Склад каманды – 5 чалавек (незалежна ад полу). У выпадку, калі 

колькасць удзельнікаў у камандзе менш або больш за 5, здымаецца 5 балаў за 
кожнага ўдзельніка. 

Праграма: 
1. Паслядоўнасць выступлення каманд вызначаецца жараб’ёўкай (толькі 

прадстаўнікі каманд-удзельніц). 
2. Працягласць выступлення ад 2 хвілін 15 секунд да 2 хвілін 45 секунд 

пад музычнае суправаджэнне, дзе пачатак і заканчэнне часу вызначаецца па 
першым і апошнім гуку. За памяншэнне або перавышэнне часу выступлення 
здымаюцца 2 балы за кожныя 5 секунд. Пасля першага гукавога сігналу 
дазваляецца прастаяць на месцы не больш за 8 лікаў. За парушэнне гэтага 
пункта здымаюцца 2 балы. За час выступлення адна васьмёрка можа паўтарацца 
не больш за два разы. За кожны паўтор здымаюцца 2 балы. Тэмп асноўнай часткі 
кампазіцыі павінен быць ад 130 удараў у хвіліну і вышэй (дадатковая частка 
можа быць выканана ў больш нізкім тэмпе, час яе выканання не больш за 25 
секунд). Музычнае суправаджэнне можа складацца з аднаго або некалькіх 
музычных твораў. Дапускаецца выкарыстанне гукавых эфектаў. Музычнае 
суправаджэнне павінна быць запісана ў пачатку дыска. На носьбіце музычнага 
суправаджэння варта ўказаць назву каманды. 

3. Абавязковыя элементы: 
• 4 адцісканні; 
• 4 махі 90 градусаў (выконваюцца толькі ў профіль адносна да суддзяў). 

4. Выступленне павінна ўключаць не менш за 10 базавых элементаў 
аэробікі:  

• Опэн стэп (адкрыты крок-акцэнт)  
• V-стэп (крок ві)  
• Стэп тач (прыстаўны крок)  
• Кёл (захлёст)  
• Ні ап (уздым калена)  
• Шаша (прыстаўны крок з пераскокам)  
• Ланч (выпад)  
• Грепвайн (скрыжаваны крок убок)  
• Крос (скрыжаваны крок наперад)  
• Джампінг-джэк (скачкі: ногі паасобку – ногі разам)  
• Слайд (крокі са слізгаценнем) і інш. 
У кампазіцыю неабходна ўключыць не менш за 3 розных перастраенні, у 

якіх павінна быць выканана выразная геаметрыя малюнка (калона, шарэнга, 
круг, трапецыя, вугал, квадрат, дыяганаль). А таксама перамяшчэнні: наперад-
назад, направа-налева, па дыяганалі, павароты. Кожная танцавальная звязка не 
павінна паўтарацца больш за 2 разы за час выступлення. За кожны паўтор 
здымаюцца 2 балы. 

5. Музычнае суправаджэнне. 
1. Тэмп асноўнай часткі кампазіцыі павінен быць ад 130 удараў у хвіліну і 

вышэй (дадатковая частка можа быць выканана ў больш нізкім тэмпе, час яе 
выканання не больш за 25 секунд). 
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2. Музычнае суправаджэнне можа складацца з аднаго або некалькіх 

музычных твораў. Дапускаецца выкарыстанне гукавых эфектаў. На носьбіце 
музычнага суправаджэння варта ўказаць назву каманды. 

6. Форма ўдзельнікаў: 
• топ або аблягаючая майка; 
• шорты ці аблягаючыя спартыўныя штаны; 
• абутак – красоўкі; 
• дапушчальна наяўнасць стылізаваных аксесуараў, якія падкрэсліваюць 

абраны стыль выканання, але яны павінны быць добра замацаваны і не 
перашкаджаць руху.  

У праграме выступлення забаронена выкарыстоўваць траўманебяспечныя 
гімнастычныя і акрабатычныя элементы, элементы спартыўнай аэробікі, 
падтрымкі (кулькі, «мосцікі», шпагаты, стойкі на руках, перавароты бокам – 
«кола» і г.д.). За выкарыстанне ў комплексе траўманебяспечных элементаў 
здымаецца па 5 балаў за кожны. 

7. Парадак вызначэння пераможцаў 
Пры правядзенні спаборніцтваў судзейскай калегіяй ацэньваюцца: 
• Тэхніка выканання -– каардынацыя, сінхроннасць, наяўнасць 

абавязковых базавых крокаў, перастраенняў, фізічныя даныя. 
• Артыстычнасць – харэаграфія, прэзентацыя, музычнасць, творчасць, 

знешні выгляд. 
Хранаметраж (працягласць музычнай кампазіцыі) ажыццяўляе галоўны 

суддзя спаборніцтваў. 
Месцы каманд вызначаюцца па найбольшай суме балаў (артыстычнасці і 

тэхніцы выканання). Калі ў некалькіх каманд аднолькавая ацэнка, перавага 
аддаецца той, у якой вышэйшы бал за тэхніку выканання. 

Заяўкі на ўдзел неабходна падаць галоўнаму суддзю за гадзіну да пачатку 
спаборніцтваў. 

• Вынікі спаборніцтваў у агульны залік спартакіяды не ідуць. 
Галоўны суддзя – З.А.Шышкіна. 

 
ГЛАВА 10 

ПРАТЭСТЫ 
 

Прадстаўнік каманды можа апратэставаць вынік спаборніцтваў у выпадку 
парушэння правілаў спаборніцтваў або памылак у судзействе, якія прывялі да 
істотных змяненняў у вызначэнні асабістых і камандных месцаў, а таксама пры 
няправільным допуску каманд або асобных удзельнікаў да спаборніцтваў. 

Пратэст павінен быць пададзены ў пісьмовым выглядзе на працягу дня 
пасля заканчэння спаборніцтваў у галоўную судзейскую калегію. 

Несвоечасова пададзены пратэст не прымаецца. 
У выпадку выяўлення парушэнняў патрабаванняў дадзенага Палажэння 

ўдзельнікі або каманда дыскваліфікуюцца. 
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УЗОР ЗАЯЎКІ 
 

ЗАЦВЯРДЖАЮ 
Дэкан факультэта 

    ________________________________ 
(факультэт) 

    ____________ ____________________ 
(подпіс)           (прозвішча і ініцыялы дэкана) 

       “____” ______________ 20__ года 
 

ЗАЯЎКА 
на ўдзел у круглагадовай спартакіядзе студэнтаў БДПУ 

па ___________________________________________________________ 
(від спорту) 

ад каманды ___________________________________________________ 
(факультэт) 

№ 
п.п. 

Прозвішча, імя, 
імя па бацьку Група Спартыўны 

разрад 
Віза 

ўрача Заўвагі 

1.      
...      
Усе заяўленыя ўдзельнікі маюць неабходную спартыўную падрыхтоўку і 

па стане здароўя могуць удзельнічаць у спаборніцтвах. 
 Урач       ______________ /________________ / 
        (подпіс)   (прозвішча, ініцыялы) 

Намеснік дэкана  
па выхаваўчай рабоце    ______________ /________________ / 

        (подпіс)   (прозвішча, ініцыялы) 

Адказны выкладчык за  
фізічнае выхаванне на факультэце  ______________/________________ / 

        (подпіс)   (прозвішча, ініцыялы 

Капітан каманды     ______________ /________________ / 
        (подпіс)   (прозвішча, ініцыялы) 
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