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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу «Спортивні рекорди. Настільний теніс».

І. Цілі та завдання.
Конкурс «Спортивні рекорди. Настільний теніс» (далі у тексті -  Конкурс) 

проводиться з метою:
стимулювання активного дозвілля;
піднесення рівня і престижу занять фізичною культурою та масовим спортом; 
пропаганди здорового способу життя, руху спорт для всіх та активного відпочинку. 
Основні завдання:
формувати сталу потребу у всіх категорій населення займатися фізичною культурою за 
місцем проживання;
популяризувати і підносити рейтинг руху спорт для всіх шляхом залучення до участі у 
заході якомога більшої кількості жителів області через Інтернет-ресурси та соціальні 
мережі;
привернути увагу до потреби людини у руховій активності в домашніх умовах.

II. Строки і місце проведення Конкурсу.
Конкурс відбудеться 1 -3  травня 2020 року на території Рівненської області.

III. Організація та керівництво проведенням Конкурсу.
Загальне керівництво проведенням Конкурсу здійснює управління у справах 

молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації та комунальний заклад «Обласний 
центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради за 
участю Відділення НОК України в Рівненській області.

IV. Учасники Конкурсу.
Учасниками можуть бути усі жителі Рівненської області, незалежно від віку та

статі.
V. Програма проведення Конкурсу.

Конкурс реалізовується, у вигляді спортивних активностей в домашніх умовах, 
які будуть відображатися у Фейсбуці на сторінці «Спорт для всіх Рівненщини» у події 
«Спортивні рекорди. Настільний теніс».

Участь у Конкурсі передбачає виконання рухової активності - тримаючи в правій 
або лівій руці ракетку для гри в настільний теніс потрібно здійснювати поперемінне 
«набивання» м’яча для настільного тенісу обома сторонами ракетки (кожен наступний 
удар здійснюється іншою стороною ракетки!!!).

Якщо вищевказані умови не дотримані -  виконання завдання НЕ БУДЕ 
ЗАРАХОВАНО.

Дану рухову активність необхідно відобразити у вигляді короткого відео не 
більше ЗО секунд.



Зазначене відео необхідно до 3 травня 2020 року (до 23 год. 59 хв.) розмістити у 
Фейсбуці на сторінці «Спорт для всіх Рівненщини» у події «Спортивні рекорди. 
Настільний теніс».

Підсумки Конкурсу будуть висвітлені до 15 години 4 травня 2020 року на 
сторінці у соціальній мережі Фейсбук «Спорт для всіх Рівненщини».

VI. Безпека та підготовка місць проведення.
Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року 

№ 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених 
місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів»:

- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;
- контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки при 

проведенні змагань здійснює робоча комісія, яка утворена відповідними державними 
адміністраціями.

Власник спортивної споруди не менш, ніж за чотири години до початку змагань, 
зобов’язується подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань. 
Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення 
надзвичайних обставин під час проведення змагань, спонукає до відповідальності, 
передбаченої чинним законодавством України.

VII. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів Конкурсу.
Перемогу в Конкурсі здобуває той учасник, що виконає найбільшу кількість 

«набивань» м’яча обома сторонами ракетки (по черзі) протягом ЗО секунд. Якщо 
кількість таких учасників два та більше, то перевага надається тому, чиє відео отримало 
найбільше вподобань, репостів.

При рівності всіх показників, перемогу здобуває той учасник, який раніше (за 
секундоміром) виконав всі «набивання».

Переможець та призери будуть нагороджені медалями, дипломами і призами.
VIII. Умови фінансування та матеріального забезпечення учасників Конкурсу.

Витрати на нагородження переможців та призерів (придбання медалей, дипломів) 
здійснюється за рахунок КЗ «ОЦФЗН «Спорт для всіх». Придбання призів -  за рахунок 
Відділення НОК України в Рівненській області.

IX. Строки та порядок подання заявок на участь у Конкурсі.
Усі учасники беруть участь у Конкурсі шляхом створення відеороликів та 

завантаження їх у відповідній події в установлені терміни.
X. Інші умови, які забезпечують якісне проведення Конкурсу.

Організатори не несуть відповідальності, що стосується авторських прав на відео.
Уся відповідальність покладається на особу, котра зазначене відео представила, як 
своє. Організатори не будуть перевіряти сторінки фоловерів на предмет їх дійсності. 
Якщо на відео будуть зображені неповнолітні діти, то уся відповідальність за 
оприлюднення таких відео покладається виключно на батьків. Організатори мають 
право видаляти відповідний допис, якщо він містить рекламу, прояви асоціальної 
поведінки та некоректне відношення тощо.

Виконання активностей повинно бути здійснено згідно чинних умов щодо 
дотримання вимог карантину в області.

Дане положення є офіційним документом для проведення Конкурсу.


