
ПАЛАЖЭННЕ 

аб правядзенні круглагадовай спартакіяды 

студэнтаў БДПУ 2021/2022 н.г. (далей – Палажэнне) 

 

ГЛАВА 1 

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 

 Круглагадовая спартакіяда студэнтаў БДПУ 2021/2022 навучальнага года (далей – спартакіяда) 

праводзіцца ў адпаведнасці з планам работы спартыўнага клуба “Педагог” на 2021/2022 навучальны год. 

ГЛАВА 2 

МЭТЫ СПАРТАКІЯДЫ 

Спартакіяда праводзіцца ў мэтах: 

 падрыхтоўкі ва ўніверсітэце здаровых, усебакова развітых спецыялістаў; 

 уключэння студэнтаў у рэгулярныя заняткі фізічнай культурай і спортам; 

 праверкі вынікаў вучэбна-трэніровачнай і спартыўна-масавай работы на факультэтах і ў інстытутах; 

 павышэння спартыўнага майстэрства студэнтаў, адбор лепшых спартсменаў у зборныя каманды 

ўніверсітэта для ўдзелу ў гарадскіх і рэспубліканскіх студэнцкіх спаборніцтвах; 

 прапаганды фізічнай культуры і спорту як найважнейшага фактара фарміравання здаровага ладу жыцця; 

 папулярызацыі асобных відаў спорту; 

 развіцця матэрыяльнай базы і стварэння ўмоў для заняткаў фізічнай культурай і спортам. 

ГЛАВА 3 

КІРАЎНІЦТВА 

2.1. Агульнае кіраўніцтва падрыхтоўкай і правядзеннем спартакіяды ажыццяўляецца арганізацыйным 

камітэтам, які фарміруецца з прадстаўнікоў рэктарата, кафедры фізічнага выхавання і спорту, кафедры 

спартыўна-педагагічных дысцыплін, спартыўнага клуба, спартыўнага комплекса БДПУ, студэнцкіх грамадскіх 

арганізацый і органаў студэнцкага самакіравання. 

2.2. Аргкамітэт: 

 распрацоўвае і зацвярджае рэгламент правядзення спаборніцтваў, кантралюе яго выкананне; 

 зацвярджае праграму і каляндар спартакіяды; 

 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 і інстытутаў даручаецца намеснікам дэканаў і 

дырэктараў па выхаваўчай рабоце і адказным выкладчыкам за фізічнае выхаванне студэнтаў факультэтаў і 

інстытутаў. 

ГЛАВА 3 

ЧАС І МЕСЦА ПРАВЯДЗЕННЯ 

Спаборніцтвы праводзяцца згодна з календаром спартакіяды ў перыяд з 21 лютага па 30 мая 2022 года 

на спартыўных пляцоўках і базах універсітэта і іншых арганізацый. 

ГЛАВА 4 

ПРАГРАММА І КАЛЯНДАР ПРАВЯДЗЕННЯ СПАРТАКІЯДЫ 

Праграму спартакіяды складаюць наступныя віды спорту: 

1. Бадмінтон (жанчыны і мужчыны; камандны залік). 

2. Баскетбол 3х3 (жанчыны і мужчыны; камандны залік). 

3. Валейбол (жанчыны і мужчыны; камандны залік). 

4. Дартс (жанчыны; камандны залік). 

5. Настольны тэніс (жанчыны і мужчыны; камандны залік). 

6. Плаванне (асабісты залік). 

7. Спартыўнае арыентаванне (асабісты залік). 

8. Шахматы (камандны залік). 

Спартакіяда праводзіцца па наступным календары: 

№ 

п.п. 
Від спартыўнай праграмы Тэрмін правядзення 

1.  Шахматы Люты 2022 года 

2.  Дартс (жанчыны) Люты 2022 года 

3.  Баскетбол 3х3 (мужчыны, жанчыны) Сакавік 2022 года 

4.  Настольны тэніс (мужчыны, жанчыны) Сакавік 2022 года 

5.  Валейбол (мужчыны, жанчыны) Сакавік 2022 года 

6.  Бадмінтон (мужчыны, жанчыны) Красавік 2022 года 

7.  Плаванне Красавік 2022 года 

8.  Спартыўнае арыентаванне Май 2022 года 

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 і інстытутаў БДПУ: 

 гістарычнага; 

 дашкольнай адукацыі; 

 інклюзіўнай адукацыі; 

 пачатковай адукацыі; 

 прыродазнаўства; 

 псіхалогіі; 

 сацыяльна-педагагічных тэхналогій; 

 фізіка-матэматычнага; 

 фізічнага выхавання (па-за конкурсам); 

 філалагічнага; 

 эстэтычнай адукацыі. 

Камандам факультэтаў (інстытутаў) даецца права ўдзельнічаць у спаборніцтвах ва ўсіх відах 

спартыўнай праграмы. 

Дапускаецца аб’яднанне студэнтаў розных факультэтаў у адну каманду. 

Калі ў гульнявых відах удзельнічае да 8 каманд (7 і менш), гульні паміж гэтымі камандамі 

праводзяцца па кругавой сістэме ў адзін круг, калі 8 і больш – каманды дзеляцца на 2 (дзве) групы. 

Калі каманда спазняецца на спаборніцтвы больш чым на 15 хвілін, ёй залічваецца тэхнічнае 

паражэнне (акрамя шахмат). 

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 (інстытута) падстаўнога ўдзельніка каманда здымаецца са 

спаборніцтваў.  

Да судзейства спаборніцтваў спартакіяды могуць прыцягвацца студэнты факультэта фізічнага 

выхавання і іншыя суддзі. 

ГЛАВА 6 

ТЭРМІН ПАДАЧЫ ЗАЯВАК 

Папярэднія заяўкі на ўдзел у спаборніцтвах падаюцца ў спартыўны клуб не пазней, чым за 3 дні 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 (дырэктарам інстытута), падпісана намеснікам 

дэкана (дырэктара) па выхаваўчай рабоце, адказным выкладчыкам за фізічнае выхаванне студэнтаў факультэта 

(інстытута), капітанам каманды і ўрачом, заверана пячаткай урача і факультэта (інстытута). 

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.  

 ГЛАВА 8 

КОЛЬКАСЦЬ МАГЧЫМЫХ ПРЫЗЁРАЎ ПА ВІДАХ СПОРТУ 

а) 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. 

б) баскетбол 3х3 
мужчыны: I месца – 4 чалавекі, II месца – 4 чалавекі, III месца – 4 чалавекі; 

жанчыны: I месца – 4 чалавекі, II месца – 4 чалавекі, III месца – 4 чалавекі. 

в) дартс:  

I месца – 5 чалавек, II месца – 5 чалавек, III месца – 5 чалавек. 

г) спартыўнае арыентаванне: 

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) настольны тэніс, шахматы, бадмінтон: 

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. 

е) плаванне: 

I, II і III месца ў кожнай дыстанцыі і эстафетах. 

 

ГЛАВА 9 

ПРАГРАММА СПАБОРНІЦТВАЎ ПА ВІДАХ СПОРТУ 

 

1. Баскетбол 3х3 



Спаборніцтвы – камандныя. Склад каманды – 4 чалавекі (3 асноўных і 1 запасны). Каманда ў складзе 

2 чалавек да удзелу ў спаборніцтвах не дапускаецца. 

Спаборніцтвы праводзяцца паасобна сярод мужчын і жанчын. Спаборніцтвы праводзяцца ў 

адпаведнасці з дзеючымі афіцыйнымі Правіламі спаборніцтваў па баскетболе 3х3, зацверджанымі Сусветнай 

федэрацыяй баскетбола 3х3. Каманды размяркоўваюцца па групах метадам лёсавання. 

Група А Група Б 

1 2 

4 3 

5 6 

8 7 

9 10 

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 5–11 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 – 10 хвілін, у апошнія 60 секунд кожнага матча гуляецца   “чысты ” час, гэта значыць час 

спыняецца на ўсе паузы. Аднак каманда, якая першая набрала 21 ачко або больш, выйграе гульню, калі гэта 

адбываецца да заканчэння асноўнага часу гульні. Калі па заканчэнні асноўнага часу гульні рахунак нічыйны, 

гуляецца овертайм. Каманда, якая першай набірае 2 ачкі ў овертайме, выйграе гульню. 

12 секунд, адведзенныя на атаку, могуць адлічвацца як пры дапамозе адпаведных хранометраў, так і 

арбітрам матчу. У апошнім выпадку арбітр вусна папярэджвае каманду, якая валодае мячом, за 5 секунд да 

завяршэння часу атакі. 

Каманда, якая будзе першай валодаць мячом, вызначаецца метадам лёсавання. 

Налічэнне ачкоў ажыцяўляецца наступным чынам: 

- за мяч, закінуты знутры дугі, залічваецца 1 ачко; 

- за мяч, закінуты з-за дугі, залічваецца 2 ачкі; 

- за мяч, закінуты штрафным кідком, залічваецца 1 ачко. 

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 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.  

Заўвага: калі адна з гэтых трох каманд не з’явілася на адну з гульняў, то яна займае месца пасля 

каманд, якія адыгралі ўсе свае гульні. 

Каманды павінны мець спартыўную форму з нумарамі на абодвух баках маек. Ігрок не мае права 

мяняць нумар да канца спаборніцтваў. 

Галоўны суддзя (мужчыны) — В.П.Круталевіч; Галоўны суддзя (жанчыны) — Т.В.Харашылава. 

2. Бадмінтон 
Сістэма розыгрышу, як у баскетболе 3х3. Склад каманды: 3 чалавекі (2 асноўных, 1 запасны). Каманда 

ў складзе 1 чалавека да удзелу ў спаборніцтвах не дапускаецца. Спаборніцтвы праводзяцца паасобна сярод 

мужчын і жанчын. 

Спаборніцтвы праводзяцца ў адпаведнасці з дзеючымі Правіламі спаборніцтваў па бадмінтоне, 

зацверджанымі Сусветнай федэрацыяй бадмінтона. 

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. 

Заўвага: калі адна з гэтых трох каманд не з’явілася на адну з гульняў, то яна займае месца пасля 

каманд, якія адыгралі ўсе свае гульні. 

Галоўны суддзя — Г.Р.Ярэц. 

3. Валейбол  
Сістэма розыгрышу, як у баскетболе 3х3. Склад каманды: 12 чалавек. Каманда ў складзе 5 чалавек да 

удзелу ў спаборніцтвах не дапускаецца. Спаборніцтвы праводзяцца паасобна сярод мужчын і жанчын. 

За перамогу з лікам 2:0 прысуджаюцца 3 ачкі, за перамогу з лікам 2:1 каманда-пераможца атрымлівае 

2 ачкі, каманда, якая прайграла, атрымлівае 1 ачко, 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. 

Заўвага: калі адна з гэтых трох каманд не з’явілася на адну з гульняў, то яна займае месца пасля 

каманд, якія адыгралі ўсе свае гульні. 

Галоўныя суддзі — Д.А.Ігнатовіч, А.Б.Пімахін. 



 

4. Дартс 

Спаборніцтвы – камандныя. Склад каманды – 7 чалавек (жанчыны). У залік ідзе сума 5 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 каманда, якая набрала 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. Настольны тэніс 

Сістэма розыгрышу, як у баскетболе 3х3. Спаборніцтвы – камандныя. Склад каманды: 3 чалавекі (2 

асноўныя, 1 запасны). Спаборніцтвы праводзяцца паасобна сярод мужчын і жанчын. 

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 5–11 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. 

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.  

Заўвага: пры роўнасці ачкоў вышэй месца занімае каманда, якая адыграла ўсе свае гульні. 

Калі перавагу адной або некалькіх каманд немагчыма вызначыць з дапамогай гэтых працэдур, тады іх 

становішча вызначаецца метадам лёсавання. Галоўны суддзя – А.У.Сазонава. 

6. Плаванне.   Спаборніцтвы асабістыя.  

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.  

Праграма спаборніцтваў:  

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. 

Эстафетнае плаванне – 4х50 м вольны стыль змешанае плаванне  (1 і 3 этапы – жанчыны; 2 і 4 этапы – 

мужчыны).  Галоўны суддзя – Л.У.Рэзвіцкая.  

7. Спартыўнае арыентаванне 

Спаборніцтвы ў арыентаванні па выбары (кантрольныя пункты наведваюцца ў любым парадку) – 

асабістыя. 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. 

Галоўныя суддзі – Е.В.Реброва, І.У.Грыгарэвіч. 

8. Шахматы.  Спаборніцтвы – камандныя.  Склад каманды: 3 чалавекі незалежна ад полу. 

Сістэма розыгрышу: калі каманд 7 (сем) і менш, гульні праводзяцца па кругавой сістэме ў адзін круг, 

больш за 7 (сем) – каманды дзеляцца на 2 (дзве) групы, як у баскетболе 3х3. Каманды, якія занялі ў сваіх 

групах 1-е і 2-е месца, выходзяць у фінал з улікам вынікаў гульняў у групах. Каманды, якія занялі наступныя 

месцы, праводзяць стыкавыя гульні. 

Па магчымасці гульні праводзяцца з шахматнымі гадзіннікамі, кожнаму 

ўдзельніку даецца паўгадзіны на партыю.     

          У пэўны правіламі спаборніцтваў момант пачатку партыі галоўны суддзя запускае гадзіннік удзельніка, 

які гуляе белымі фігурамі, незалежна ад таго, прыйшоў ён ці спазняецца. Калі ні адзін з ігракоў не прысутнічае 

пры пачатку гульні, то ігрок, які мае белыя фігуры, губляе ўвесь свой час, які прайшоў да яго з’яўлення. 

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 налічваецца 1 ачко, за нічыю – ½ ачка, за паражэнне і няяўку – 0 ачкоў. 

У выпадку другой няяўкі каманда выбывае і пазбаўляецца месца. Перамагае факультэт ці інстытут, 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; 

г) па выніках з камандамі, якія занялі больш высокія месцы. 

Галоўны суддзя – А.Ф.Салычыц. 


