
ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення  відкритої першості училища з воркауту  

«Воркаут  – сила тіла і духу!»,  

присвяченої Революції Гідності 

 

1. Мета та завдання 
Відкрита першість  вищого професійного училища №42 м.Погребище 

проводиться з метою: 

- виховання  сили духу та патріотизму в середовищі молоді на прикладі 

героїчного виступу прогресивної молоді, яка встала на захист громадянських 

прав та свобод, проти злочинної влади  ;                                                                           

 - пропаганди здорового способу життя; 

- популяризації воркауту та гімнастики серед молоді ; 

- підвищення майстерності учасників змагань; 

- підвищення рівня спортивно-масової та оздоровчої роботи в навчальних 

закладах     м. Погребище; 

- визначення переможців Першості. 

 

2. Місце, дата  та час проведення. 
   Змагання проводяться  у спортивній залі Вищого професійного 

училища №42 м.Погребище. Дата проведення – 21 грудня 2017 року.  

Час проведення - 16.30 год. 

 

3. Організатори та керівництво проведення Першості. 
3.1.Організаторами Першості училища з воркауту є адміністрація ВПУ №42 

м.Погребище, виконком  міської ради, первинна профспілкова організація 

учнів училища.  

3.2.  Проведення змагань здійснює організаційний комітет та судді, 

затверджені та погоджені з організаторами Першості ( додаток 1). 

  

4. Учасники змагань. 
До участі у відкритій Першості допускається молодь віком від 14 до 25 

років, яка за станом здоров’я відноситься до основної медичної групи. 

 

 

5. Програма змагань. 

Першість з воркауту передбачає:                                                                                                              

1.  Гімнастичний та акробатичний «Фрістайл» (вільні вправи).                                                                                                          

2. Підтягування на перекладині та віджимання на брусах з обтяжуванням 16 

кг.                   

3. Вис на зігнутих руках з утримуванням кута. 

 

6. Формула проведення змагань та визначення місць. 
  Першість проводиться  як в особистому заліку так і в командному. 

Склад команди -3 учасники. Переможці визначаються в кожному виді 

програми та в сумі багатоборства. 

 



7. Фінансування змагань. 

  Фінансові витрати на проведення змагань: нагородження команд - 

переможців та призерів першості, індивідуальних призів здійснюються за 

рахунок організаторів  Першості та  спонсорів. 

 

8. Нагородження 
  Команда - переможець змагання  у сумі багатоборства нагороджується 

цінним подарунком  (кубком), грамотою (дипломом 1 ступеня). Команди , які 

в підсумку займуть 2 та 3 місця нагороджуються грамотами (дипломами)  

відповідного ступеня. Нагороджуватимуться також кращі атлети в кожному 

виді.  

Додаток 1 . 

 Склад організаційного комітету та суддів з проведення Першості. 

  Білик Анатолій Миколайович – голова виконкому Погребищенської  міької 

ради. 

 Демиденко Віктор Григорович – заступник директора  Вищого професійного 

училища №42 м.Погребище з навчально-виробничої роботи. 

 Голумбієвський Анатолій Петрович  – заступник директора  Вищого 

професійного училища №42 м.Погребище з виховної роботи. 

 Король Василь Олександрович – керівник фізичного виховання  Вищого 

професійного училища №42 м.Погребище. 

 Пашковський Степан Юліанович – викладач «Захисту Вітчизни» Вищого 

професійного училища №42 м.Погребище. 

Турлевська Юлія –учениця 35 групи, президент учнівського самоврядування 

учнів ВПУ №42 м.Погребище 

Романюк Віталій – учень 32 групи, голова ради гуртожитку ВПУ №42. 
 


