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Карар 
 

Мҿслим муниципаль районының оешмалары, предприятиелҽре һҽм 

авыл җирлеклҽре арасында XXХ кышкы Спартакиада уздыру турында 

 

Халык арасында физик культураны һҽм спортны, сҽламҽт яшҽү 

рҽвешен пропагандалау, спорт осталыгын арттыру, спорт тҿрлҽре буенча 

җыелма команданы туплау максатларында, муниципаль район Башкарма 

комитеты КАРАР БИРҼ:  

1. Мҿслим муниципаль районы оешмалары, предприятиелҽре һҽм авыл 

җирлеклҽре арасында, 2020 елның 01 февраленнҽн 07 мартына кадҽр, ХХХ 

кышкы Спартакиада үткҽрергҽ. 

2. Расларга: 

 авыл җирлеклҽре арасында ХХХ кышкы Спартакиада 

Нигезлҽмҽсен (1 нче кушымта); 

 район оешмалары һҽм предприятиелҽре арасында ХХХ кышкы 

Спартакиада Нигезлҽмҽсен (2 нче кушымта). 

3. Мҿслим муниципаль районы предприятиелҽре, оешмалары җитҽкчелҽренҽ 

һҽм авыл җирлеклҽре башлыкларына тҽкъдим итҽргҽ: 

 команда ҽзерлҽргҽ; 

 командалар катнашуны оештырырга; 

 ярышларга бару ҿчен транспорт белҽн тҽэмин итҽргҽ; 

 команда ҽгъзаларының туклануын оештырырга. 

4. «Финанс-бюджет палатасы» МКУга, каралган финанс 

ассигнованиелҽре кысаларында,  чараларны вакытында финанслауны гамҽлгҽ 

ашырырга тҽкъдим итҽргҽ.   

5. «Мҿслим муниципаль районы мҽгариф идарҽсе» МКУ начальнигы Р.Т. 

Демидовка, районның гомуми урта һҽм тҿп белем бирү мҽктҽплҽре 

директорларына: 

 Ярышлар уздыру ҿчен спорт залларын ҽзерлҽргҽ; 

 Ярышлар үткҽрү һҽм командаларның тренировкалары ҿчен 

кирҽкле спорт инвентарьлары бирергҽ. 

6. Россия Эчке эшлҽр министрлыгының Мҿслим районы бүлеге 

начальнигы Р.Р. Гатауллинга ярышлар вакытында хокук тҽртибен тҽэмин 

итҽргҽ тҽкъдим итҽргҽ. 

mailto:landysh.sayfullina@tatar.ru


7. «Мҿслим үзҽк район хастаханҽсе» ДАССУ баш табибы Р.А 

Морзаһановка һҽм «Спорт мҽктҽбе» МБУ директоры И.М. Фазлыевка, 

ярышлар узган вакытта медицина ярдҽме күрсҽтү ҿчен, медицина хезмҽткҽре 

билгелҽргҽ тҽкъдим итҽргҽ.  

8. Яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт бүлеге начальнигы И.Р. Яббаровка: 

 Спартакиаданы үткҽрү буенча гомуми җитҽкчелекне 

оештырырга; 

 Спорт ярышлары судьяларын оештырырга һҽм тҽэмин итҽргҽ; 

 Ярышларда җиңүчелҽргҽ грамоталар һҽм бүлҽклҽр ҽзерлҽргҽ. 

9. «Спорт мҽктҽбе» МБУ директоры И. М. Фазлыевка, «Спорт чаралары 

дирекциясе» директоры М. А. Байрхановка чаңгы трассаларын, керү 

юлларын, автостоянкаларны ҽзерлҽргҽ. 

10. Территориаль үсеш бүлеге начальнигы Ф.Ф. Вҽлиевка ярышларны 

уздыру вакытында азык-тҿлек продуктлары сатуны оештырырга тҽкъдим 

итҽргҽ. 

11. «Мҽдҽният бүлеге» МКУ начальнигы И.Ф Салихҗановка чараларның 

музыкаль бизҽлешен тҽэмин итҽргҽ.  

12. «Татмедиа» АҖ «Мҿслим-информ»   филиалы директоры Р.Р. 

Афзаловага учреждениелҽрдҽ, предприятиелҽрдҽ һҽм авыл җирлеклҽрендҽ 

Спартакиадага ҽзерлек барышын, ярышлар нҽтиҗҽлҽрен массакүлҽм 

мҽгълүмат чараларында яктыртуны оештырырга тҽкъдим итҽргҽ.  

13. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Мҿслим муниципаль 

районы Башкарма комитетының Яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт бүлеге 

начальнигы И. Р. Яббаровка йҿклҽргҽ. 

 

 

Башкарма комитет җитҽкчесе  

вазыйфаларын башкаручы          И. Х. Ҽхмҽтов                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мҿслим муниципаль районы 

Башкарма комитетының  

 «    » _________________ 2020 ел, 

_____  номерлы карарына  

1 нче кушымта 

 

Мҿслим муниципаль районында, Бҿек Ватан сугышында җиңҥнең 75 

еллыгын һҽм ТАССРның 100 еллыгын бҽйрҽм итҥ кысаларында, авыл 

җирлеклҽре арасында XXX кышкы Спартакиада ҥткҽрҥ турында 

Нигезлҽмҽ 

 

1. Максатлар һҽм бурычлар. 

- халык арасында спорт тҿрлҽрен популярлаштыру; 

- спорт осталыгын арттыру; 

- иң кҿчле спортчыларны һҽм командаларны ачыклау; 

- сҽламҽт яшҽү рҽвешен пропагандалау. 

 

2. Ҥткҽрҥ срогы һҽм урыны. 

Ярышлар 2020 елның 15 февралендҽ авыл җирлеклҽре буенча 

бүленгҽн зоналарда үткҽрелҽ (1.1 нче кушымта). Киңҽшмҽ һҽм җирҽбҽ салу 

ярышлар кҿнендҽ һҽр тҿр буенча аерым үткҽрелҽ. Һҽр зонадан финалга бер 

команда чыга.  

Авыл җирлеклҽре арасында финал ярышлары 2020 елның 29 

февралендҽ  «Спорт мҽктҽбе» МБУда (Универсаль спорт залы) узачак. 

Финал ярышларының киңҽшмҽсе һҽм жирҽбҽсе ярышлар кҿнендҽ һҽр тҿр 

буенча аерым үткҽрелҽ.  

Суперфинал ярышлары 2020 елның 7 мартында гомумкоманда 

зачетында 1 һҽм 2 урыннарны алган район оешмалары, предприятиелҽре һҽм 

авыл җирлеклҽре командалары арасында узачак.  

 

3. Ярышларны уздыру шартлары һҽм катнашучыларга рҿхсҽт. 

 

Авыл җирлеклҽре командасы 18 яшькҽ җиткҽн ҽлеге авыл җирлеге 

гражданнарыннан, хезмҽткҽрлҽреннҽн һҽм студентларыннан җыела. 

Командаларда катнашучылар, катнашучының паспортында күрсҽтелгҽн бу 

җирлектҽ яшҽргҽ яки туу урынына ия булырга, яисҽ шушы авыл җирлегендҽ 

тҿп эш урыны булырга тиеш. 

Бер спортчы ярышларның барлык тҿрлҽрендҽ дҽ чыгыш ясарга хокуклы. 

Ҽгҽр ярышларда ялган затлар катнашса, команда җиңелүче булып санала һҽм 

ярышларның бу тҿре буенча соңгы урынны били. Оешмалар һҽм 

предприятиелҽр, авыл җирлеклҽре арасында XXX кышкы Спартакиадада 

спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽре («Спорт мҽктҽбе» МБУ, «Юность» СОК, 

Форпост) катнаша алмый. 

 



Спорт тҿрлҽре буенча протестлар,  ярышлар вакытында һҽм (яки) 

ярышлар тҿре тҽмамланганнан соң, судьялар комиссиясенҽ 5 минут 

эчендҽ Баш судья исеменҽ язма рҽвештҽ тапшырыла. 

 

Ярышта катнашучыларның үзлҽре белҽн булырга тиеш:  

  табиб һҽм авыл җирлеге җитҽкчесе тарафыннан таныкланган Гариза,   

  медицина белешмҽсе (бассейн ҿчен - финалда), 

  паспорт (оригинал!), 

  хезмҽт кенҽгҽсе (яисҽ таныкланган күчермҽ). 

 

Документларсыз спортчы ярышларда катнашмый. 

Юл йҿрү һҽм туклану – командировкага баручы оешмалар хисабына. 

 

4. Ярышлар белҽн җитҽкчелек итҥ. 

 

Ярышларны уздыру муниципаль район Башкарма комитетының Яшьлҽр 

эшлҽре һҽм спорт бүлеге тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.  

Ярышларны уздыру түбәндәгеләргә йөкләнә: 

 «Спорт мҽктҽбе» МБУ, «Спорт чаралары Дирекциясе» - судьялар 

составын оештыра; 

«Мҿслим РҤХ» ДАССОсы һҽм «Спорт мҽктҽбе» МБУ – авыл 

җирлеклҽрендҽ беренче медицина ярдҽмен күрсҽтү ҿчен медицина персоналы 

бирҽ; 

Авыл җирлеклҽре Башлыклары – командаларны ХХХ Кышкы 

Спартакиадага туплый һҽм катнаша, чаңгы трассаларын ҽзерли; 

«Спорт чаралары Дирекциясе»– авыл җирлеклҽрендҽ (зоналарда) кышкы 

Спартакиаданы ачу һҽм үткҽрү вакытында күңел ачу-музыкаль программасы 

тҽкъдим итҽ. 

Мҽгариф идарҽсе – гомуми белем бирү мҽктҽплҽренең җиһазландырылган 

спорт залларын бирҽ; 

- мҽктҽп директорлары, физик культура укытучылары ярышларда 

катнашалар һҽм авыл җирлеклҽре Башлыклары белҽн бергҽ кышкы спорт 

спартакиадасында катнашу ҿчен командалар туплауны, ярышлар уздыру 

ҿчен спортзалларны, инвентарьларны, чаңгы трассасын, футбол 

мҽйданчыгын ҽзерлҽүне оештыралар. Ярышларда катнашучы командалар 

ҿчен аерым бүлмҽлҽр бирҽлҽр. 

Россия Эчке эшлҽр министрлыгының Мҿслим районындагы бҥлеге -

ярышлар уза торган авыл җирлеклҽрендҽ хокук тҽртибен тҽэмин итҽ. 

«Татмедиа» АҖ «Мҿслим-информ» - массакүлҽм мҽгълүмат чараларында 

ярышлар процессын һҽм нҽтиҗҽлҽрен яктырта. 

 

5. Зоналарда ярышлар ҥткҽрҥ программасы һҽм тҽртибе: 

 

 Ярышлар Олимпия системасы буенча уздырыла. 

 



15 февраль, 2020 ел - бүленгҽн зоналар буенча ярышлар. (Барлык 

ярышлар да бер кҿнне үткҽрелҽ) 

  9:00 сҽг. – Спартакиаданы ачу: Яңа Усы, Вҽрҽшбаш, Р. Шуган гомуми 

белем бирү мҽктҽплҽренең спорт залларында, Тойгелде зонасы – «Спорт 

мҽктҽбе» МБУ спорт залында (Универсаль спорт залы). 

 

 Ярыш тҿрлҽре: 

 - милли кҿрҽш - 70 кг, 85 кг һҽм 85 кг. нан артык авырлык категориялҽре 

буенча уздырыла. «Капма-каршы»; 

- аркан тарту: Команда составы - 5 кеше; 

- чаңгы ярышы: Катнаш эстафета (2 хатын-кыз +  2 ир-ат, 2 км.- хатын-

кызлар, 3 км. – ир-атлар); 

 - кул кҿрҽше: ир-атлар 75 кг кадҽр, 90 кг һҽм  90 кг.нан артык авырлыкта, 

хатын-кызлар 60 кг кадҽр, 75 кг. һҽм 75 кг.нан артык аавырлык 

категориясендҽ; 

 - волейбол (хатын-кызлар); 

 - волейбол (ир-атлар); 

 - шахмат (1 ир-ат), шашка (1 хатын-кыз). 

 

29 февраль, 2020 ел - авыл җирлеклҽре арасында финал 

ярышлары. Һҽр зонадан 1 команда чыга. 

9:00 сҽг. – Спорт мҽктҽбе спорт залында финал ярышларын ачу (Универсаль 

спорт залы) 

 

СПАРТАКИАДАНЫҢ Финаль этапын АЧУ  

 

Ҥткҽрҥ срогы: 29 февраль, 2020 ел. 

Ҥткҽрҥ урыны:  Спорт мҽктҽбе (Универсаль спорт залы)  

 

Ярыш тҿрлҽре: 

 

ВОЛЕЙБОЛ һҽм БАДМИНТОН 

 

Ҥткҽрҥ урыны:  Спорт мҽктҽбе спорт залы  (Универсаль спорт залы) 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

Волейбол буенча ярышлар ҿч партиядҽн 25 очкога кадҽр, 2 очко аерма 

белҽн үткҽрелҽ. Ике партияне бер команда откан очракта, ҿченче партия 

үткҽрелми.  3 партия уены кирҽк булганда, 15 очкога кадҽр дҽвам итҽ, чик 

очко – 17. Җиңүче очколарның иң зур суммасы буенча билгелҽнҽ: җиңү ҿчен 

– 2 очко, җиңелү ҿчен – 1 очко, килмҽү ҿчен – 0 очко бирелҽ. 

 

БАДМИНТОН 

(Команда составы 2 хатын-кыз, 2 ир-ат) 



Бадминтон буенча ярыш 3 партиядҽн 11 очкога кадҽр, 2 очко аерма 

белҽн үткҽрелҽ. Беренче партияне команданың беренче ракеткасы уйный, 

икенче партияне – икенче ракетка. Ике партияне бер команда откан очракта, 

ҿченче партия үткҽрелми. Отылган партиялҽр тигезлеге булган очракта, 3 

партия парлы разрядта уйнатыла. 

 

МИЛЛИ КҾРҼШ,  ШАХМАТ һҽм ШАШКА 

 

Ҥткҽрҥ урыны:  Спорт мҽктҽбе (Универсаль спорт залы), 

 

 Милли кҿрҽш - по весовым категориям: 70 кг, 85 кг һҽм 85 кг. нан 

артык вес категориялҽрендҽ «Капма-каршы».  

 Шахмат һҽм шашка (шахматка 1 ир-ат һҽм шашкага 1 хатын-кыз) 

Ярышның формуласы катнашучы командаларның санына карап 

билгелҽнҽчҽк. Җыелган очколарның иң зур суммасы буенча җиңүче 

билгелҽнҽ. Ике яки берничҽ команданың очколары тигез булган очракта, 

җиңүче FIDE кагыйдҽлҽре буенча билгелҽнҽ. 

                                                  

БИАТЛОН һҽм ҾСТҼЛ ТЕННИСЫ 

 

БИАТЛОН 

Ҥткҽрҥ урыны: «Кояшлы Ык» яр буе. 

 

Катнаш эстафета (2 хатын-кыз +  2 ир-ат, 1 км.- хатын-кызлар, 1 км. – 

ир-атлар) – “Кояшлы Ык” яр буе. Биатлон эстафета узышының беренче 

катнашучылары, катнашучы командалар санына бҽйле рҽвештҽ, судья 

командасы буенча старт ала (бергҽ, яисҽ 30 секунд вакыт интервалы белҽн). 

Билгеле бер дистанция узганнан соң (450 метр) һҽр спортчыга аягүрҽ басып 

биш мишеньга ату кирҽк булачак (мишень диаметры 10 см, ату дистанциясе 

10 метр). Биатлончы тидерҽ алмаган очракта, ялгышлар саны буенча, штраф 

ҽйлҽнеше үтү белҽн җҽзалана. Аннары тагын бер ҽйлҽнешне үтеп, спортчы 

эстафетаны килҽсе катнашучыга тапшыра. Узыш барышында спортчыларга 

түгҽрҽклҽрне кисүеп чыгу, штраф түгҽрҽклҽренҽ игътибар итмҽү, бер-берсенҽ 

аңлы физик йогынты ясау тыела. Биатлон кагыйдҽлҽре катнашучыларга чит 

мишеньгҽ атуны тыя. Спортчының чит мишеньга тҿгҽл элҽгүе тидермҽү дип 

санала. Ярышның җиңүчесе булып дистанциядҽ иң яхшы вакыт күрсҽткҽн 

команда таныла. Пневматик винтовканы (бер разрядлы) команда үзе белҽн 

алып килҽ. 

 

ҾСТҼЛ ТЕННИСЫ 

Ҿстҽл теннисы буенча ярышлар ҿч партиядҽн 11 очкога кадҽр, 2 очко 

аерма белҽн үткҽрелҽ. Беренче партияне ир – ат, икенче партияне хатын-кыз 



уйный. Ике партияне бер команда откан очракта, ҿченче партия үткҽрелми. 

Отылган партиялҽр тигезлеге булган очракта, 3 партия парлы разрядта 

уйнатыла. 

 

                                КУЛ КҾРҼШЕ (АРМСПОРТ) 

 

КУЛ КҾРҼШЕ «Капма-каршы»  - Ир-атлар 75 кг. га кадҽр, 90 кг һҽм 90 кг. 

нан артык авырлык категориясендҽ. 

КУЛ КҾРҼШЕ «Капма-каршы» - Хатын-кызлар 60 кг., 75 кг. Һҽм 75 кг.нан 

артык авырлык категориясендҽ.  

 

ЙҾЗҤ, АРКАН ТАРТУ 

Ҥткҽрҥ урыны:  «Мҿслим гимназиясе»,  «Спорт мҽктҽбе»  спорт залы 

(Универсаль спорт залы). 

 

ЙҾЗҤ  «Мҿслим гимназиясе»: Эстафета (2 ир-ат + 1 хатын-кыз; 3 х 

50м) ирекле стиль белҽн үткҽрелҽ.      

АРКАН ТАРТУ  «Спорт мҽктҽбе»  спорт залы (Универсаль спорт 

залы). 

Команда составы 5 кеше, гомуми авырлыгы 450 кг. Командалар 

очрашуы ҿч омтылыштан тора. Командаларның берсе ике омтылышта җиңү 

яулаган очракта, ҿченчесе үткҽрелми. Һҽр омтылыштан соң командалар 

урыннар белҽн алышына һҽм ял итҽ (ике минуттан да артык түгел). Бутсы 

яки башка шиплы аяк киеме рҿхсҽт ителми. 

 

СУПЕРФИНАЛ 

 

Ҥткҽрҥ урыны:  «Спорт мҽктҽбе»  спорт залы (Универсаль спорт 

залы), ССК «Юность», «Мҿслим гимназиясе» 

Ҥткҽрҥ вакыты:  07 март, 2020 ел.  9:00 сҽг.  

СУПЕРФИНАЛда оешмалар, предприятиелҽр һҽм авыл җирлеклҽре 

арасында гомумкоманда зачетында 1 һҽм 2 урыннарны алган командалар 

катнашачак. Коллегия тарафыннан билгелҽнгҽн барлык ярыш тҿрлҽре дҽ бер 

кҿнне узачак. Суперфиналда барлыгы 5 спорт тҿре узачак, аларның 3 тҿре 

мҽҗбүри. 

Алар - волейбол  (хатын-кызлар һҽм ир-атлар), мини-футбол (ир-

атлар), бадминтон (хатын-кызлар һҽм ир-атлар). Ярышларның калган 2 

тҿре, 2 мартта «Мизгел» яшьлҽр ҥзҽгендҽ оешмалар, предприятиелҽр 

һҽм авыл җирлеклҽре арасында ике җиңҥче команда вҽкиллҽре һҽм 

авыл җирлеклҽре Башлыклары катнашында, җирҽбҽ салу буенча 

билгелҽнҽ. 

 

Ҽлеге Нигезлҽмҽ ярышларга рҽсми чакыру булып тора! 

Белешмҽлҽр ҿчен телефон: 2-59-48 

 



ГАРИЗА ҥрнҽге 

Мҿслим муниципаль районы оешмалары, предприятиелҽре һҽм авыл 

җирлеклҽре арасында XXX кышкы спартакиадада катнашучы  

__________________________________________ командасы. 

 

__________________________(спорт тҿре) 

                                                                                                    

 Дата  «___» ___________2020 ел. Мҿслим 

 

№ Ф.И.О. 

(тулысынча) 

Туган 

елы 

Эш урыны Табиб 

рҿхсҽте 

Табиб 

имзасы 

1      

       

Кертелгҽн  ________  кеше 

Врач ___________ 

                                                                                                                                            

Команда вҽкиле:  _____________  /___________/              

 

Учреждение начальнигы: _____________  /___________/              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 нче кушымта 

 

  

XXX кышкы Спартакиада кысаларында  

Мҿслим муниципаль районының авыл җирлеклҽрен  

ярышлар ҥткҽрҥ зоналары буенча бҥлҥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона-

лар 

№  

№

т/

б 

Авыл җирлеклҽре 

командасы 

Район Советы 

һҽм Башкарма 

комитетыннан 

җаваплы затлар 

Җаваплы судьялар 

 

1 

1 Тойгелде а.җ. (зона УСЗ)  

Гарипов Ренат 

Гимадислам улы 

Фазлыев И.М 

 (баш судья),   
Софеев И.Ф.  

Хафизов А.М. 

Сҽетгалиев И.Н. 

Хамматуллин Н.С. 

Сҽетгалиев И.Н. 

2 Метрҽй а.җ.    

3 Иске Карамалы а.җ.    

4 Т.Табын а.җ.    

5 Исҽнсеф а.җ.    

 

 

2 

1 Р. Шуган   а.җ.   (зона)  Ҽхмҽтов Илнур 

Хатыйп улы 
 Дҽҥлҽтшин А.А. 

 (баш судья),  
Хҽбибуллин  Ф.Ф. 

Кашапов И.Р.  

Шакирҗанов Р.Р. 

Латыйпов А.З. 

2 Симҽк  а.җ.    

3 Мҽллҽтамак  а.җ.    

4 Баланлы  а.җ.    

 

 

3 

1 Вҽрҽшбаш  а.җ.   (зона) Ильясов  

Рҿстҽм  

Алмаз улы 

Байрханов М.А. 

(баш. судья),  

Мадьяров Ш.Д. 

Мҿхҽммҽтҗанов Н.Н. 

Садретдинов Л.Р. 

Ханов И.Р. 

Хафизов И.И. 

2 Олы Чакмак  а.җ.    

3 Михайловка  а.җ.    

4 Керҽш-Шуран  а.җ.    

 

 

4 

1 Яңа Усы  а.җ.   (зона) Ҽхмҽтҗанов 

Азат Мҿҗҽһит 

улы 

Мадяров И.Р. 

(баш судья),  

Бариев Л.Х. 

Казанбаев А.Р. 

Шҽймухаметов А.Р 

Абдуллин Р.М. 

2 Баек  а.җ.    

3 Ҽмҽкҽй  а.җ.    

4 Октябрь  а.җ.    

5 Урҽзмҽт  а.җ.    



1.2 нче кушымта 

 

Мҿслим муниципаль районы авыл җирлеклҽре арасында  

ХХХ кышкы Спартакиада очколарын исҽплҽҥ таблицасы 
 

 

Урын – очколар саны Урын – очколар саны Урын – очколар саны 

1 - 80 8 - 5 1  1 5 - 3 7  

2 - 7 5  9 - 4 8  16 - 36 

3 - 7 0  1 0 - 4 5  1 7 - 3 5  

4 - 6 5  11 - 43 1 8 - 3 4  

5 - 6 0  1 2 - 4 1  19 - 33 

6 - 5 7  1 3 - 3 9  2 0 - 3 2  

7 - 5 4  1 4 - 3 8  21 - 31 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мҿслим муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының  

«    » _________________ 

2020 ел, 

_____  номерлы карарына  

2 нче кушымта 

 

Мҿслим муниципаль районында, Бҿек Ватан сугышында җиңҥнең 75 

еллыгын һҽм ТАССРның 100 еллыгын бҽйрҽм итҥ кысаларында, 

оешмалар һҽм предприятиелҽр арасында XXX кышкы Спартакиада 

ҥткҽрҥ турында Нигезлҽмҽ 

 

1. Максатлар һҽм бурычлар. 

- халык арасында спорт тҿрлҽрен популярлаштыру; 

- спорт осталыгын арттыру; 

- иң кҿчле спортчыларны һҽм командаларны ачыклау; 

- сҽламҽт яшҽү рҽвешен пропагандалау. 

 

2. Ҥткҽрҥ срогы һҽм урыны. 

Ярышлар 2020 елның 1 февраленнҽн 7 мартына кадҽр Мҿслим 

авылында үткҽрелҽ. Киңҽшмҽ 2020 елның 22 гыйнварында 14.00 сҽгатьтҽ 

муниципаль район Советының актлар залында узачак. 

 

3. Ярышларны уздыру шартлары һҽм катнашучыларга рҿхсҽт. 

 

Мҿслим районы оешмалары, предприятиелҽре, мҽктҽплҽре 

командалары ҽлеге оешма һҽм аның филиалларында даими нигездҽ хезмҽт 

шартнамҽсе буенча эшлҽүче хезмҽткҽрлҽрдҽн туплана. Оешмалар һҽм 

предприятиелҽр, авыл җирлеклҽре арасында узучы XXX кышкы 

Спартакиадада спорт оешмалары хезмҽткҽрлҽре («Спорт мҽктҽбе» МБУ, 

«Юность» СОК, Форпост) катнаша алмый.  

Команда ҽгъзалары Мҿслим муниципаль районында яшҽргҽ тиеш. 

Мҿслим районында даими нигездҽ эшлҽүче, ҽмма пропискасы булмаган 

оешма җитҽкчелҽренҽ ярышларда катнашу рҿхсҽт ителҽ. 

Бер спортчы барлык ярышларда да чиклҽүлҽрсез катнашырга хокуклы. 

Бер команда ҿчен чыгыш ясаган спортчы башка команда ҿчен катнашырга 

хокуклы түгел. Мҿслим муниципаль районы оешмалары һҽм 

предприятиелҽре арасында XXX кышкы Спартакиада вакытында оешма, 

предприятие хезмҽткҽрлҽре үз авыл җирлеге командасында катнашырга 

хокуклы түгел. Команда суперфиналга чыкмаган очракта, оешма яки 

предприятие ҿчен катнашкан хезмҽткҽр, пропискасы, яисҽ паспортында ҽлеге 

җирлектҽ туган урыны турында билгесе булса, үзенең авыл җирлеге ҿчен 

катнаша ала. 

Гомуми белем бирү мҽктҽплҽре укучылары, Мҿслим политехника 

техникумы студентлары, учреждениелҽрдҽ практика үтүчелҽр ярышларга 



кертелми. Ҽгҽр ярышларда ялган затлар катнашса, команда җиңелүче булып 

санала һҽм ярышларның бу тҿре буенча соңгы урынны ала. 

Мҿслим районы Росгвардия хезмҽткҽрлҽре Россия Эчке эшлҽр 

министрлыгының Мҿслим районындагы бүлеге командасы ҿчен чыгыш 

ясыйлар. Спартакиада дҽвамында ҽлеге учреждениедҽ эшлҽми торган 1 

спортчы оешма ҿчен чыгыш ясый ала. Спортчы:  

- Мҿслим муниципаль районында пропискада булырга тиеш; 

- Спартакиада дҽвамында оешмаларның, предприятиелҽрнең һҽм авыл 

җирлеклҽренең башка командалары ҿчен чыгыш ясый алмый; 

- спортчы спортчы белҽн алышынмый. 

     - 18 яшьтҽн ҿлкҽнрҽк булырга тиеш. 

Спорт тҿрлҽре буенча протестлар,  ярышлар вакытында һҽм (яки) 

ярышлар тҿре тҽмамланганнан соң, судьялар комиссиясенҽ 5 минут 

эчендҽ Баш судья исеменҽ язма рҽвештҽ тапшырыла. 

Ярышта катнашучыларның үзлҽре белҽн булырга тиеш:  

 табиб һҽм учреждение җитҽкчесе тарафыннан таныкланган Гариза,  

 медицина белешмҽсе (бассейн ҿчен), 

 паспорт, 

 Хезмҽт кенҽгҽсе (яисҽ таныкланган күчермҽ). 

Юл йҿрү һҽм туклану – командировкага баручы оешмалар хисабына. 

Спортчыларга ярышларда бары тик ак табанлы спорт аяк киеменнҽн генҽ 

катнашырга рҿхсҽт ителҽ. Спартакиаданың ачылу, ябылу тантанасыда һҽм 

ярышлар вакытында барлык катнашучылар (спортчылар һҽм җанатарлар) 

Универсаль спорт залына алмаш аяк киемнҽреннҽн керергҽ тиеш.   

 

4. Ярышлар белҽн җитҽкчелек итҥ. 

 

Ярышларны уздыруның гомуми җитҽкчелеге муниципаль район 

Башкарма комитетының Яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт бүлеге тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла.    

 Ярышларны уздыру түбәндәгеләргә йөкләнә: 

«Спорт чаралары Дирекциясе», «Спорт мҽктҽбе» МБУ - судьялар 

составын оештыру, чаңгы трассаларын ҽзерлҽү. 

«Мҿслим гимназиясе» муниципаль бюджет белем бирҥ учреждениесе 
- йҿзү бассейнын ҽзерли; 

«Мҿслим РҤХ» ДАССОсы һҽм «Спорт мҽктҽбе» МБУ - һҽр ярышка 

беренче медицина ярдҽме күрсҽтү ҿчен медицина персоналын бирҽ; 

Барлык милек формасындагы район оешмалары һҽм 

предприятиелҽре җитҽкчелҽренҽ – XXX кышкы спартакиадага 

командаларны туплау һҽм катнашу;  

«Спорт чаралары Дирекциясе» – кышкы спартакиаданы ачу һҽм 

уздыру вакытында музыка-күңел ачу программасы ҽзерли; җиңүчелҽргҽ 

тантаналы рҽвештҽ бүлҽклҽр тапшыруны Яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт бүлеге 

белҽн берлектҽ оештыра; 



Мҽгариф идарҽсе – гомуми белем бирү мҽктҽплҽренең 

җиһазландырылган спорт залларын бирҽ;  

– мҽктҽп директорлары, физик культура укытучылары ярышларда 

катнашалар һҽм кышкы спартакиадада катнашу ҿчен командалар туплауны 

оештыралар. Спорт заллары, хоккей тартмалары, тренировкалар һҽм 

ярышлар үткҽрү ҿчен чаңгы трассалары ҽзерлилҽр.  

«Татмедиа» АҖ «Мҿслим-информ» - массакүлҽм мҽгълүмат 

чараларында ярышлар процессын һҽм нҽтиҗҽлҽрен яктырта. 

 

 5. Ярышлар ҥткҽрҥ программасы һҽм тҽртибе. 

 

Ярышлар Олимпия системасы буенча уздырыла.  

Спорт залларында узучы барлык ярышлар 9:00 сҽгатьтҽ башлана, тышта 

уздырылучы ярышлар үткҽрү вакыты оештыру комитеты тарафыннан (һава 

шартларына бҽйле рҽвештҽ) килештерелҽ. 

 

СПАРТАКИАДАНЫ АЧУ 
Ҥткҽрҥ срогы: 01 февраль,  2020 ел. 

Ҥткҽрҥ урыны: «Спорт мҽктҽбе» МБУ спорт залы  (Универсаль спорт залы) 

 

ВОЛЕЙБОЛ һҽм БАДМИНТОН 

 

Ҥткҽрҥ вакытлары:  

2020 елның 01 февралендҽ волейбол буенча хатын-кызлар 

командалары, бадминтон буенча ирлҽр (бадминтон буенча 2 ир-аттан торган 

команда составы)  уйный. 

2020 елның 02 февралендҽ волейбол буенча ир-ат командалары, 

бадминтон буенча хатын-кызлар (бадминтон буенча 2 хатын-кыздан торган 

команда составы) уйный.  

Ҥткҽрҥ урыны: «Спорт мҽктҽбе» МБУ спорт залы  (Универсаль спорт залы) 

 

ВОЛЕЙБОЛ. Волейбол буенча ярышлар ҿч партиядҽн 25 очкога кадҽр, 

2 очко аерма белҽн үткҽрелҽ. Ике партияне бер команда откан очракта, 

ҿченче партия үткҽрелми.  3 партия уены кирҽк булганда, 15 очкога кадҽр 

дҽвам итҽ, чик очко – 17. Җиңүче очколарның иң зур суммасы буенча 

билгелҽнҽ: җиңү ҿчен – 2 очко, җиңелү ҿчен – 1 очко, килмҽү ҿчен – 0 очко 

бирелҽ. 

 

БАДМИНТОН. Бадминтон буенча ярыш 3 партиядҽн 11 очкога кадҽр, 

2 очко аерма белҽн үткҽрелҽ. Беренче партияне команданың беренче 

ракеткасы уйный, икенче партияне – икенче ракетка. Ике партияне бер 

команда откан очракта, ҿченче партия үткҽрелми. Отылган партиялҽр 

тигезлеге булган очракта, 3 партия парлы разрядта уйнатыла. 

 

МИЛЛИ КҾРҼШ, ШАХМАТ һҽм ШАШКА 



 

Ҥткҽрҥ срогы: 08 февраль, 2020 ел. 

Ҥткҽрҥ урыны:  «Спорт мҽктҽбе» МБУ спорт залы  (Универсаль спорт залы) 

 

МИЛЛИ КҾРҼШ 

Ярыш 70 кг, 85 кг һҽм 85кг. нан артык авырлык категориялҽре буенча 

уздырыла. «Капма-каршы».  

 

ШАХМАТ һҽм ШАШКА 

(Шахматка 1 ир-ат һҽм шашкага 1 хатын-кыз) 

Ярышның формуласы катнашучы командалар санына карап 

билгелҽнҽчҽк. Җиңүче җыелган очколарның иң зур суммасы буенча 

билгелҽнҽ. Ике яки берничҽ команданың очколары тигез булган очракта, 

җиңүче FIDE кагыйдҽлҽре буенча билгелҽнҽ.  

 

БАСКЕТБОЛ 

 

Ҥткҽрҥ срогы: 09 февраль, 2020 ел.  

Ҥткҽрҥ урыны: : «Спорт мҽктҽбе» МБУ спорт залы  (Универсаль спорт 

залы) 

 

Команда составы: 5 уенчы + запас уенчылар. Ярышлар җирҽбҽ салу 

буенча үткҽрелҽ. 

БИАТЛОН һҽм ҾСТҼЛ ТЕННИСЫ 

 

Ҥткҽрҥ срогы: 16 февраль, 2020 ел. 

Ҥткҽрҥ урыны:  «Кояшлы Ык» яр буе (Чаңгы базасы), «Спорт мҽктҽбе» 

МБУ спорт залы  (Универсаль спорт залы) 

 

 

БИАТЛОН 

Катнаш эстафета (2 хатын-кыз +  2 ир-ат, 1 км. – хатын-кызлар, 1 км. – 

ир-атлар) – «Кояшлы  Ык» яр буе. Биатлон эстафета узышының беренче 

катнашучылары, катнашучы командалар санына бҽйле рҽвештҽ, судья 

командасы буенча старт ала (бергҽ, яисҽ 30 секунд вакыт интервалы белҽн). 

Билгеле бер дистанция узганнан соң (450 метр), һҽр спортчыга аягүрҽ басып, 

биш мишеньга ату кирҽк булачак (мишень диаметры 10 см, ату дистанциясе 

10 метр). Биатлончы тидерҽ алмаган очракта, ялгышлар саны буенча, штраф 

ҽйлҽнеше үтү белҽн җҽзалана. Аннары тагын бер ҽйлҽнешне үтеп, спортчы 

эстафетаны килҽсе катнашучыга тапшыра. Узыш барышында спортчыларга 

түгҽрҽклҽрне кисүеп чыгу, штраф түгҽрҽклҽренҽ игътибар итмҽү, бер-берсенҽ 

аңлы физик йогынты ясау тыела. Биатлон кагыйдҽлҽре катнашучыларга чит 

мишеньгҽ атуны тыя. Спортчының чит мишеньгҽ тҿгҽл элҽгүе тидермҽү дип 



санала. Ярышның җиңүчесе булып дистанциядҽ иң яхшы вакыт күрсҽткҽн 

команда таныла. Пневматик винтовканы (бер разрядлы) команда үзе белҽн 

алып килҽ. 

 

ҾСТҼЛ ТЕННИСЫ 

 

Ҿстҽл теннисы буенча ярышлар ҿч партиядҽн 11 очкога кадҽр, 2 очко 

аерма белҽн үткҽрелҽ. Беренче партияне ир – ат, икенче партияне хатын-кыз 

уйный. Ике партияне бер команда откан очракта, ҿченче партия үткҽрелми. 

Отылган партиялҽр тигез булган очракта, 3 партия парлы разрядта уйнатыла. 

 

МИНИ-ФУТБОЛ һҽм КУЛ КҾРҼШЕ (АРМСПОРТ) 

 

Ҥткҽрҥ срогы: 22 февраль, 2020 ел. 

Ҥткҽрҥ урыны: «Спорт мҽктҽбе» МБУ спорт залы  (Универсаль спорт залы) 
 

МИНИ-ФУТБОЛ. 

Команда составы: 5 уенчы (4 уенчы, 1 капкачы) + запас уенчылар. 

Ярышлар җирҽбҽ салу буенча үткҽрелҽ. Тупны ыргытканда капкачы тупны 

мҽйданның яртысыннан чыгарырга тиеш түгел. Ҽгҽр капкачы тупны 

мҽйданчыкның икенче яртысына ташласа, туп кҿндҽш командасына күчҽ. 

 

КУЛ КҾРҼШЕ 

«Капма-каршы»   

- Ир-атлар 75 кг. кадҽр, 90 кг. һҽм 90 кг. артык авырлык категориясендҽ. 

- Хатын-кызлар 60 кг. кадҽр, 75 кг. һҽм 75 кг. артык авырлык категориясендҽ. 

  

ЙҾЗҤ, АРКАН ТАРТУ 

 

Ҥткҽрҥ срогы: 23 февраль,  2020  ел. 

Ҥткҽрҥ урыны: «Мҿслим гимназиясе» муниципаль бюджет белем бирү 

учреждениесе, «Спорт мҽктҽбе» МБУ спорт залы  (Универсаль спорт залы). 

 

ЙҾЗҤ 

Ҥткҽрҥ урыны: «Мҿслим гимназиясе»: Эстафета (2 ир-ат + 1 хатын-кыз; 3 х 

50м) ирекле стиль белҽн.    

 

АРКАН ТАРТУ 

Ҥткҽрҥ урыны: «Спорт мҽктҽбе» МБУ спорт залы  (Универсаль спорт залы).  

Команда составы - 5 кеше. Гомуми авырлыгы 450 кг. га кадҽр булган 

командалар арасында очрашу ҿч омтылыштан тора. Командаларның берсе 

ике омтылышта җиңү яулаган очракта, ҿченчесе үткҽрелми. Һҽр омтылыштан 

соң командалар урыннар белҽн алышына һҽм ял итҽ (ике минуттан да артык 

түгел). Бутсы яки шиплы башка аяк киеме рҿхсҽт ителми. 



 

СУПЕРФИНАЛ 

 

Ҥткҽрҥ урыны:  «Спорт мҽктҽбе» МБУ спорт залы  (Универсаль спорт 

залы), ССК «Юность», «Мҿслим гимназиясе» 

Ҥткҽрҥ срогы:   07 март, 2020 ел, 9:00 сҽг.  

СУПЕРФИНАЛда оешмалар, предприятиелҽр һҽм авыл җирлеклҽре 

арасында гомумкоманда зачетында 1 һҽм 2 урыннарны алган командалар 

катнашачак. Коллегия тарафыннан билгелҽнгҽн барлык ярыш тҿрлҽре дҽ бер 

кҿнне була. Суперфиналда барлыгы 5 спорт тҿре узачак, аларның 3 тҿре 

мҽҗбүри: 

Алар - волейбол  (хатын-кызлар һҽм ир-атлар), мини-футбол (ир-

атлар), бадминтон (хатын-кызлар һҽм ир-атлар). Ярышларның калган 2 

тҿре, 2 мартта «Мизгел» яшьлҽр ҥзҽгендҽ оешмалар, предприятиелҽр 

һҽм авыл җирлеклҽре арасында ике җиңҥче команда вҽкиллҽре һҽм 

авыл җирлеклҽре Башлыклары катнашында, җирҽбҽ салу буенча 

билгелҽнҽ. 

 

  

Ҽлеге Нигезлҽмҽ ярышларга рҽсми чакыру булып тора! 

Белешмҽлҽр ҿчен телефон: 2-59-48 

 

 

 

 

 

ГАРИЗА ҥрнҽге 

Мҿслим муниципаль районы оешмалары һҽм предприятиелҽре 

арасында XXX кышкы спартакиадада катнашучы  

__________________________________________ командасы. 

 

__________________________(спорт тҿре) 

                                                                                                    

Дата  «___» ___________2020 ел. Мҿслим                                                                                                       

 

№ Ф.И.О. 

(тулысынча) 

Туган 

елы 

Эш урыны Табиб 

рҿхсҽте 

Табиб 

имзасы 

1      

       

Кертелгҽн  ________  кеше 

Врач ___________ 

                                                                                                                                            

Команда вҽкиле:  _____________  /___________/              

 

Учреждение начальнигы: _____________  /___________/              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.1 нче кушымта 

 

Оешма һҽм предприятиелҽр арасында ХХХ кышкы Спартакиада 

очколарын исҽплҽҥ таблицасы 
 

 

Урын – очколар саны Урын – очколар саны Урын – очколар саны 

1 - 80 8 - 5 1  1 5 - 3 7  

2 - 7 5  9 - 4 8  16 - 36 

3 - 7 0  1 0 - 4 5  1 7 - 3 5  

4 - 6 5  11 - 43 1 8 - 3 4  

5 - 6 0  1 2 - 4 1  19 - 33 

6 - 5 7  1 3 - 3 9  2 0 - 3 2  

7 - 5 4  1 4 - 3 8  21 - 31 

 
 



                                           

 

 


