
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА 

МУКАЧІВСЬКА ЄПАРХІЯ 

Положення  

про I Загальноєпархіальну спартакіаду «Тато, мама, я – здорова сім'я» 

1. Мета. Спортивні змагання  проводяться з метою популяризації 

здорового способу життя, занять масовими видами спорту серед сімей 

Мукачівської єпархії Української Православної Церкви. Заняття спортом слід 

розглядати не як самоціль, а як метод самодисципліни людини. Будь-яке 

захоплення людини може стати залежністю, яка спотворить головні пріоритети 

в житті. Проте, якщо спорт є прагненням до вдосконалення, він допомагає, 

особливо молодій людині і сім’ї в цілому, відкинути всі негативні фактори, які 

впливають на здоровий спосіб життя і на духовне життя загалом. Людина, яка 

вміє себе самоорганізувати, розподілити свій робочий час зі здоровим 

відпочинком і, тим паче, заняттям спортом – такій людині легше організувати і 

свій духовний стан, витримати певні аскетичні вимоги Церкви, відкинути 

зловживання будь-чим, що розслабляє душевні і тілесні сили, але не дає 

повноцінного психологічного розвантаження. 

2. 2. Термін і місце. Спортивні змагання  проводяться 29 серпня 2019 

року (четвер) з 9.00 год. на території стадіону с. Іванівці, Мукачівського району 

Закарпастької області. 

3. Керівництво. Змагання проходитимуть з благословення керуючого 

Мукачівською єпархією, Високопреосвященнішого Феодора, митрополита 

Мукачівського і Ужгородського. Підготовку і проведення змагань здійснює 

Мукачівська православна єпархія, зокрема Єпархіальні відділи спорту та сім’ї  

спільно з Федераціями видів спорту Закарпатської області. 

4. Програма, учасники. Програма змагань  складається з 6 видів, в яких 

беруть участь священнослужителі та віряни всіх благочиній Мукачівської єпархії 

Української Православної Церкви.  Кожен відповідальний по благочинню у 

справах сім’ї повинен подати заявку на участь у змаганнях своєї команди зі 



списком учасників, в кінці якої додається підпис медичного працівника про 

допуск до спортивних змагань всіх членів команди. 

Умови проведення кожного виду змагань додаються (Додаток 1). 

5. Підведення підсумків. В кожному виді змагання визначається 

переможець (команда або учасник) відповідно до умов виконання окремих 

вправ. Після проведення  всіх видів змагань визначається загальнокомандна 

першість. 

6. Нагородження. За 1-3 місця у кожному виді змагання учасник або 

команда нагороджується дипломами. Учасники команд, які посіли 1-ші місця з 

даних видів змагань, нагороджуються кубками. Загальнокомандне 1-ше місце 

нагороджується пам’ятним кубком. Всі команди нагороджуються подяками за 

участь в змаганнях. 

                        



Додаток 1 . До Положення про I Загальноєпархіальну спартакіаду «Тато, 

мама, я – здорова сім'я» 

 

1.Футбол 

Змагання з футболу проводяться за коловою системою. Всі команди 

благочиній за допомогою жеребкування діляться на 2 групи. З групи виходять 2 

команди, які стають півфіналістами. Переможці півфінальних ігор складають пару 

фіналістів. До складу команди обов’язково повинен входити 1 священнослужитель 

і 1 дитина до 12-ти років. 

2.3.Армреслінг та гирьовий спорт. 

      Змагання проводяться у 2-х вагових категоріях: 1. до 80 кг.; 2. після 80-ти кг. 

Перед змаганнями учасники зважуються. Правила проведення і нарахування очок 

визначає призначений за даними видами суддя. 

4.Настільний теніс. 

      У змаганнях з даного виду бере участь 1 людина незалежно від статі і віку. 

Правила проведення і нарахування очок визначає призначений за даним видом 

суддя. 

          5. Сімейна естафета 

      У змаганнях з даного виду беруть участь тато, мама та дитина віком до 12-ти 

років. Правила проведення і нарахування очок визначає призначений за даним 

видом суддя. 

           6. Перетягування канату 

      У змаганнях з даного виду беруть участь представники команд даних 

благочиній, які попередньо внесені до заявки. Головне правило – це рівність складу 

команд. Наприклад: 8ч. на 8ч. або 7ч.+1ж.на 7ч.+1ж. або 5ч.+1ж.+1дит. на 

5ч.+1ж.+1дит. і т.д. Кінцеві правила проведення і нарахування очок визначає 

призначений за даним видом суд 

 

 

 



Додаток 2 . До Положення про I Загальноєпархіальну спартакіаду «Тато, 

мама, я – здорова сім'я» 

 

ЗАЯВКА 

на участь у І Загальноєпархіальнії спартакіаді «Тато, мама, я – здорова 

сім'я» від команди____________________________________     

№ Прізвище, ім’я Вид спорту 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

Дата: 

Відповідальний за роботу з сім’ями 

__________________________благочиння                        ______________ 

ЛІКАР __________________ 

(назва благочиння) 


