
 

Колледж студенттерінің арасында  (волейбол, асық ату, баскетбол 3х3, 

тоғызқұмалақ, мини футбол, үстел тенисі, қазақ күресі, шаңғы жарысы, 

Президенттік кӛп сайыс, қысқы спорт түрінен бағдарлау) облыстық 

спартакиада ӛткізу ЕРЕЖЕСІ 

 

1. Мақсаттары мен міндеттері 

 

- Колледж студенттер арасында бұқаралық спорттық шараларды дамыту және 

нығайту; 

- Колледж студенттері дене шынықтыру және спортпен тұрақты айналысуға 

тарту; 

- Ірі халықаралық жарыстарға қатысу үшін кұрама команда кұрамындағы жас 

дарынды спортшыларды дайындау мен іріктеу мақсатында жұмыстар жүргізу. 

 

2.     Ӛткізу орны және мерзімі 

 Облыстық студенттер спартакиадасы 202_ жылдың қыркүйек - желтоқсан 

айларында Атырау қаласында ӛтеді.  

 
р/с Спорт түрлері  Келіу күні 

2021 жыл 

Жарыстың 

ӛтетін мерзімі 

2021 жыл 

Жарыстың ӛтетін орны 

1     Волейбол  
ұл    

қыз    

 

2 
Мини футбол 

ұл   
 

қыз   

3 Спорт түрінен 

бағдарлау 

ұл 
   

қыз 

4 Президенттік 

кӛп сайыс 

ұл 
   

қыз 

5 Тоғызқұмалақ ұл   
 

қыз   

6 Үстел теннисі ұл 
   

қыз 

7 Асық ату ұл   
 

Бес асық қыз   

8 Баскетбол 3х3 ұл 
   

  қыз 

9 Қазақ күресі  ұл 
   

қыз 

10 Шаңғы 

жарысы 

ұл 
   

қыз 

 

 

3. Жарысты ӛткізу және ұйымдастыру 

Спартакиадаға 1-4 курс топ студенттерінің  спортшылары катыса алады. 



       Облыстық спартакиадаға қатысушыларға оқитын оқу орнынан  анықтама 

және дәрігердің рұқсат еткендігі жӛнінде қол қойылып, мӛрі басылуы тиіс. 

Колледж директорының дәлелдегімен, мӛрі болуы керек. Анықтама құжатына 

мекеме басшылары жауапты. Спартакиадаға қатысушылардың бірдей спорттық 

киімі және нӛмері болу керек. Жалпы командалық біріншіліктің  кӛрсеткіштері 

спорт түрлерінің жинаған ұпай санымен есептеледі. 

     Ескерту: Команда құрамы түгел болмаса жарысқа жіберілмейді. 

Осы аталған құжаттардың ішінде жалған құжатпен ойнаған команда анықталса, 

команда соңғы орынға жіберледі.  

р/с Спорт түрлері  Қатысушылар  Ӛкіл, 

жаттықтырушы 

Тӛреші  Барлығы  

ұл қыз 

1 Волейбол  12 12 1 1  

2 Мини футбол 12 12 1 1  

3 Тоғызқұмалақ  3 3 1 -  

4 Үстел теннисі 3 3 1 -  

5 Баскетбол 3х3 4 4 1 -  

6 асық ату 

бес асық 

3  1 -  

 3 1 -  

7 қазақ күресі 9         7                  1 -  

8 шаңғы жарысы 8 8 1 1  

9 спорт түрінен 

бағдарлау 

4 4 1 1  

10 Президенттік 

кӛп сайыс 

4 4 1 1  

Барлығы 62 60 10 5 137 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол 

Команда құрамы:                     

Ұл                     12                       

қыз                    12 

Жаттықтырушылар: 2 

Барлығы           26 



Жарыс Халықаралық  FIVB  федерациясының ережелері бойынша ӛтеді. 

Қатысушы командалардың санына байланысты, командалар жеребе арқылы 

кіші топтарға бӛлінеді. Жарыстың ақтық ойынын ӛткізу тӛрешілер алқасының 

отырысында анықталады. Жеңіске жеткен команда -2  ұпай, жеңіліс  -1 ұпай, 

ойыннан бас тарту,келмеу, жарыс ережелерін бұзғаны үшін -  0 ұпай беріледі. 

Орындарды анықтау: 

Итальяндық жүйемен: 

Ұтыс есебі   3:0не 3:1                  3 ұпай  

Ұтылыс есебі  0:3  не  1:3           0 ұпай 

Ұтыс есебі    3:2                           2 ұпай  

Ұтылыс есебі   2:3                       1 ұпай 

Ойыннан бас тарту,келмеу және жарыс ережелерін ӛрескел бұзу – 0 ұпай + 

айыппұл санкциялары. 

 

 

ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ 

Команда құрамы:   

ұл                       3 

қыз                     3 

Жаттықтырушылар: 1 

Барлығы            7                    

Жарыс жеке-командалық болып саналады. Жеңімпаз бен жүлдегерлер тақта 

бойынша анықталады. 

Командалық орындар 1-16 орынға дейін ұпай сандарын қосу арқылы анықталады. 

Жеңіске жеткен командалар тоғызқұмалақ федерациясының ережелеріне сәйкес 

анықталады. 

 

ҮСТЕЛ  ТЕННИСІ 

Команда құрамы:  

  

ұл                      3 

қыз                    3 

Жаттықтырушылар: 1 

Барлығы            7 

Жарыс Халықаралық ережелерге сәйкес ӛткізіледі. Командалық жарыстар ұлдарға 

бӛлек, қыздарға бӛлек ӛткізіледі. Командалық ойын 5 жеке кездесулерден  3 

жеңіске дейін анықталады: A-X   B-Y  C-2  B-X   A-Y 

Командалар 4 кіші топқа бӛлініп, айналым жүйесі арқылы ойнайды.  Ӛз кіші 

топтарында 1-2 орын алған командалар топ құрып, әрі қарай 1-8 орындарға  

ойнайды, 3-4 орын алғандар 9-16 орындар үшін ойнайды. 

 



 

Мни футбол 

Команда құрамы:  

  

ұл                      12 

қыз                    12 

Жаттықтырушылар: 2 

Барлығы            26 

1. Жеңімпаздарды анықтау және тәртіп санкциясы 

Жарыс Халықаралық ережелерге сәйкес ӛткізіледі. 

1.1. Барлық кезеңі ұпай санына байланысты анықталады, барлық жарыс 

кезеңінде ең кӛп ұпай жинаған команда жеңімпаз атанады. Ойында жеңіске 

жеткен командаға – 3 ұпай, тең ойынға – 1 ұпай, жеңіліске – 0 ұпай беріледі. Егер 

жарыс қорытындысында екі немесе одан да кӛп команда бірдей мӛлшерде ұпай 

жинаған болса, онда орындар тӛмендегі кӛрсеткіштерге байланысты анықталады: 

Барлық жарыс ең жоғары сандық ұпай бойынша 

Ӛзара ойын нәтижесі бойынша 

Барлық жарыста кіргізген және соғылған доптардың ең жақсы 

айырмашылықтарына байланысты 

Барлық жарыста ең кӛп соғылған доп санына байланысты 

Егер жарыстың негізгі уақыты тең аяқталған жағдайда, онда жеңімпаз футзал 

ойыны ережесіне сәйкес, айып добын соғу топтамасы арқылы анықталады. 

1.2. Облыстық спартакиадаға келген ойыншылар тәртібіне жауапкершілік 

жаттықтырушылар мен команда ӛкілдеріне жүктеледі. 

1.3. Ойыншылар командасы тәртіп бұзып, ойынды болдырмауға әкеліп 

соқтырса, мұндай кезде команда кінәлі болып табылса, тӛрешілер алқасының 

шешімімен 0-3 есебінде айып добы қосылады, ал қарсылас команда есебіне 3-0 

жеңіс есебі қосылады. 

1.4. Жарысқа дәлелді себепсіз келмей қалған командаға  тӛрешілер 

алқасының шешімімен 0-3 есебінде айып добы қосылады, қарсылас командаға 3-0 

жеңіс есебі қосылады. Жарысқа дәлелді себепсіз қайтадан келмей қалған 

жағдайда, тӛрешілер алқасының шешімімен  қатысушылар құрамынан 

шығарылып тасталады. Егер  шығарылған команда жарысты жартыдан аз ӛткен 

болса, онда оның нәтижесі жойылады. Егер жартылай және одан кӛп жарысты 

ӛткен болса, онда ол командаға жарыстың қалған 0-3 есебінде айып добы 

қосылады, ал қарсылас командаға 3-0 есебіндегі жеңіске үкім шығарылады. 

1.5. Жарысқа қатысушы белгіленген тәртіп бойынша тіркелмеген немесе 

футболшы біліксіздігінен айырылған жағдайда, командаға тӛрешілер алқасының 

шешімімен  0-3 есебінде айып добы қосылады, ал қарсылас командаға 3-0 

есебіндегі жеңіске үкім шығарылады. 



1.6. Ойыншы  ӛтіп жатқан уақытта ескерту алған жағдайда, автоматты (шешім 

шығарылмастан) түрде біліктілігі тӛмендетіліп, келесі бір ойынға жіберіледі. 

1.7. Алаңнан шығарылған ойыншы автоматты түрде келесі бір ойынға 

жіберіледі. Барлық ойыншыларды ойыннан шығаруды  тӛрешілер алқасы 

қарастырады. 

 

АСЫҚ  АТУ 

БЕС АСЫҚ 

(ұлдар, қыздар) 

Команда құрамы: 

Барлығы                                           6 

Спортшылар : ұлдар                       3 

                         қыздар                     3 

Жаттықтырушы                              1 

Тӛреші                                             1 

Келу күні:  

Ӛтетін күні, орны:   

2006-2008 жылы туған жас ерекшелік арасында жалпы білім беретін балалар 

жасӛспірімдер дене шынықтыру даярлық клубтарның  құрама командалары 

қатысады:  

 

Жарыс 2011 жылы Туризм және спорт Министрлігінің және Ұлттық ойын 

түрлері Ассоциациясының “ Бес табан”- ұлдар үшін, “ Бес асық”(қақпақыл 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ күресі 

 

 

 

 

 

 

Команда құрамы 

Спортшылар:                    9 

Жаттықтырушылар :        1 

Ӛтетін орны, уақыты:  №1МБЖСМ 

Салмақ ӛлшеу орны, уақыты: №1МБЖСМ 

Сағат:  

 

 

 



 

Жарыс 2011 жылы бекітілген  Халықаралық қазақ күресі Федерациясының  

ережесіне сәйкес ӛтеді. 

Салмақ дәрежелері: 

46 кг, 50кг,  55 кг; 60 кг; 65 кг; 70 кг; 75 кг; 82 кг; +82 кг (9). 

Палуандардың жас ерекшеліктері: 2005-2006 жылы туылған колледж 

студенттері және мектеп оқушылары арасында ӛтеді. Командалық біріншілік  

жеке біріншілікте алған жоғары ұпай санының қорытындысы  бойынша 

анықталады. 

Спортшылар қазақ күресі ережесіне сай «Берен» күртешесімен қатысады. 

Белдесу уақыты: 3 минут 

 

      Облыстық спартакиаданың жеңімпаздары мен жүлдегерлері аймақтық 

орталықтың сәйкесті дәрежедегі дипломдар мен медальдармен марапатталады. 

Облыстық спартакиадаға қатысушы командалардың  іссапар шығындары 

(жолы, тамақтануы, жататын орны) жіберетін мекеме есебінен. 

Осы  ереже ресми шақыру болып табылады.  

 

Байланыс телефондары: 

 

Атырау аймақтық дене тәрбиесін және спортты дамыту орталығы – Атырау 

қаласы, Әйтеке би 22, тел/факс: 8/7122/27-12-10, электронды почта: 

arcrfks_2002@mail.ru. 

Қазақ күресінен жаттықтырушы, бас тӛреші – Ықылас Аманжол  

Тел: 8 702 601 65 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президенттік кӛпсайыс 

Команда құрамы: 

mailto:arcrfks_2002@mail.ru


Барлығы:                                              11 

Спортшылар                                         8 

ұлдар :                                                   4 

қыздар:                                                  4                                          

Жаттықтырушылар:                             1 

Ӛкіл:                                                      1 

Тӛреші:                                                  1 

Ӛтетін уақыты, орны:  

 

     ұлдар       қыздар 

          4               4 

          4               4    

 

Президенттік кӛпсайыс жарысы жеке-командалық түрде ӛткізіледі. 

4 спортшыдан артық адам қатыса алмайды (ұлдардан да, қыздардан да). 

Жеке жеңімпаздар жазғы Президенттік кӛпсайыстың бағалау қорытындысының 

кестесіне сәйкес жинаған жоғары ұпай сандарына байланысты анықталады.  

Командалық жеңімпаздар командадағы сегіз қатысушылардың барлығы жоғары 

ұпай жинаған жағдайда ғана анықталады. 

 

 

Байланыс телефондары: 

 

Атырау аймақтық дене тәрбиесін және спортты дамыту орталығы – Атырау 

қаласы, Әйтеке би 22, тел/факс: 8/7122/27-12-10, электронды почта: 

arcrfks_2002@mail.ru. 

Жазғы Президенттік кӛпсайыстан бас тӛреші - 

 

ЖЕКЕ ОЙЫНДАР 

 

    Барлық қатысушылар кіші топтарға бӛліну арқылы мықты ойыншылар іріктеліп 

“айналма”жүйесі арқылы 11 ұпайға дейін 5 партия ойнайды. 1 орыннан 16 орынға 

дейін орындарды анықтау арқылы ақтық ойындар ӛткізіледі. 

 

 

ЖҰПТЫҚ және АРАЛАС жарыстар 

 

Жарыс 1 орыннан 8 орынға дейін орындарды анықтау, жеңілген команданың 

ойыннан шығуы арқылы ӛткізіледі. 5 партия 11 ұпайға дейін ойнайды. 

Командалық, жеке және жұптық жарыстары жеребе арқылы  ӛткізіледі. 

Команда жарысқа келмей қалған жағдайда жарыстың ӛткізілу  ережесі Бас 

тӛрешілер алқасының шешімімен ӛзгертілуі мүмкін. 

 

mailto:arcrfks_2002@mail.ru


Жалпыкомандалық  біріншілік 1 орыннан 16 орынға дейін  орындарды анықтау 

және жеке, жұптық, командалық жарыстарда жинаған ұпай сандарына 

байланысты анықталады. 

 

 

2. Жарысқа қатысушылар мен ӛткізілу тәртібі 

 

     Барлық кезеңі ұпай санына байланысты анықталады, барлық жарыс 

кезеңінде ең кӛп ұпай жинаған команда жеңімпаз атанады. Ойында жеңіске 

жеткен командаға – 3 ұпай, тең ойынға – 1 ұпай, жеңіліске – 0 ұпай беріледі. 

Егер жарыс қорытындысында екі немесе одан да кӛп команда бірдей мӛлшерде 

ұпай жинаған болса, онда орындар тӛмендегі кӛрсеткіштерге байланысты 

анықталады: 

 Барлық жарыс ең жоғары сандық ұпай бойынша 

 Ӛзара ойын нәтижесі бойынша 

 Барлық жарыста кіргізген және соғылған доптардың ең жақсы 

айырмашылықтарына байланысты  

 Барлық жарыста ең кӛп соғылған доп санына байланысты 

Егер жарыстың негізгі уақыты тең аяқталған жағдайда, онда жеңімпаз мини 

футбол ойыны ережесіне сәйкес, айып добын соғу топтамасы арқылы 

анықталады. 

2.1. Облыстық жарысқа келген ойыншылар тәртібіне жауапкершілік 

жаттықтырушылар мен команда ӛкілдеріне жүктеледі. 

2.2. Ойыншылар командасы тәртіп бұзып, ойынды болдырмауға әкеліп 

соқтырса, мұндай кезде команда кінәлі болып табылса, тӛрешілер алқасының 

шешімімен 0-3 есебінде айып добы қосылады, ал қарсылас команда есебіне 3-0 

жеңіс есебі қосылады.  

2.3. Жарысқа дәлелді себепсіз келмей қалған командаға  тӛрешілер 

алқасының шешімімен 0-3 есебінде айып добы қосылады, қарсылас командаға 

3-0 жеңіс есебі қосылады. Жарысқа дәлелді себепсіз қайтадан келмей қалған 

жағдайда, тӛрешілер алқасының шешімімен  қатысушылар құрамынан 

шығарылып тасталады. Егер  шығарылған команда жарысты жартыдан аз ӛткен 

болса, онда оның нәтижесі жойылады. Егер жартылай және одан кӛп жарысты 

ӛткен болса, онда ол командаға жарыстың қалған 0-3 есебінде айып добы 

қосылады, ал қарсылас командаға 3-0 есебіндегі жеңіске үкім шығарылады.  

2.4. Жарысқа қатысушы белгіленген тәртіп бойынша тіркелмеген немесе 

футболшы біліксіздігінен айырылған жағдайда, командаға тӛрешілер 

алқасының шешімімен  0-3 есебінде айып добы қосылады, ал қарсылас 

командаға 3-0 есебіндегі жеңіске үкім шығарылады.  

2.5. Ойыншы  ӛтіп жатқан уақытта ескерту алған жағдайда, автоматты (шешім 

шығарылмастан) түрде біліктілігі тӛмендетіліп, келесі бір ойынға жіберілмейді. 



2.6. Алаңнан шығарылған ойыншы автоматты түрде келесі бір ойынға 

жіберілмейді. Барлық ойыншыларды ойыннан шығаруды  тӛрешілер алқасы 

қарастырады.  

2.7. Тӛрешілер алқасының барлық шешімдері бойынша шешім шығарған 

күннен бастап күнтізбелік 1 күн ішінде ТБК - (тәртіп бақылау комитеті) не 

жасалған шағымдарды түсіруге болады.  

 

 

БАСКЕТБОЛ  3X3 

Команда құрамы:                   

Спортшылар:                       8   

ұлдар:                                    4 

қыздар:                                  4 

Жаттықтырушылар:             1 

Тӛреші:                                  1 

Ӛтетін орны, уақыты:  

 

Жарыс ФИБА халықаралық ережелерге сәйкес ӛткізіледі. 

Жеңіске жеткен команда – 2 ұпай, жеңілген командаға – 1 ұпай, команда 

келмеген жағдайда – 0. 

Егер жарыс қорытындысында екі немесе одан да кӛп команда бірдей мӛлшерде 

ұпай жинаған болса, онда орындар ӛзара ойын нәтижесі бойынша кіргізген 

және соғылған доптардың ең жақсы айырмашылықтарына байланысты, барлық 

жарыста ең кӛп кіргізген және соғылған доп санына байланысты анықталады. 

Жарыста ұлдар, қыздар бӛлек ойнатылады. 

 

СПОРТТЫҚ  БАҒДАРЛАУ 

Команда құрамы 

Спортшылар:   

ұлдар:                                          6  

қыздар:                                        6 

Жаттықтырушылар:                   1  

Тӛрешілер :                                 1 

Ӛкіл :                                           1 

Ӛтетін орны, уақыты:  

 

Жарысқа қатысу үшін әр жас жыныс ерекшеліктері бойынша 2 спортшыдан 

жіберіледі.  

Жарыс жеке-командалық есепте «СБ жарысын ӛткізу ережелеріне» сәйкес 

ӛткізіледі.  



Әрбір  қатысушының қорытындысы бірінші және үшінші күндері № 3 шкалаға 

қашықтықтарға ӛткен сәйкес  ең жоғарғы ұпай саны бойынша және он екі 

қатысушының жинаған эстафеталық ұпайлары бойынша анықталады (№ 2 

шкала). 

Командалық  жеңімпаздар 12 қатысушылардың 3 қашықтықтан жинаған ең 

жоғары ұпайға  және эстафеталық ұпайларға сәйкес анықталады.  

Есептеу жеке сынақта № 3 шкалаға сәйкес , командалық сынақ   № 2 шкала 

бойынша жүргізіледі 

 

Байланыс телефондары: 

 

Атырау аймақтық дене тәрбиесін және спортты дамыту орталығы – Атырау 

қаласы, Әйтеке би 22, тел/факс: 8/7122/27-12-10, электронды почта: 

arcrfks_2002@mail.ru. 

Спорттық бағдарлаудан  бас тӛреші  

 

Шаңғы жарысы 
 

 

Команда құрамы:                           8+8 

Барлығы:                                        18 

Жаттықтырушылар:                       1 

Тӛреші:                                            1  

 

1-4 курс студенттер    ұлдар -4;        қыздар – 4; 

 

                           Жарыстың бағдарламасы.  

 1 күні – команда келуі, мандаттық комиссия, тӛрешілер отырысы; 

  2 күні – Жарыстың түрі коньковый ; 

  ұлдар  -10 км.        қыздар – 5 км. 

   

        Спринт; 

  ұлдар  - 2                    қыздар - 2 

   

    

                  Классикалық; 

  ұлдар -10 км.        қыздар – 5 км. 

   

 

                Эстафета; 

   

  ұлдар -4х5 км.           қыздар – 4х3 км. 

mailto:arcrfks_2002@mail.ru


   
 

 

4. Марапаттау 

     Облыстық спартакиаданың жеңімпаздары мен жүлдегерлері аймақтық 

орталықтың сәйкесті дәрежедегі дипломдар мен медальдармен, 

жалпыкомандалық кубокпен, Білім және ғылым қызметкерлерінің 

кәсіподағының бағалы сыйлықтарымен марапатталады. 

 

5. Қаржыландыру 

 

Облыстық спартакиаданы ӛткізуге байланысты шығындар (марапаттау, 

тӛрешілер алқасының тӛлемі, сыйлықтар, залды жалға алу) Атырау аймақтық 

дене тәрбиесі және спортты дамыту орталығы есебінен. 

Облыстық спартакиадаға қатысушы командалардың  іссапар шығындары 

(жолы, тамақтануы, жататын орны) жіберетін мекеме есебінен. 

Осы  ереже ресми шақыру болып табылады.  

Мекен жайымыз: Атырау қаласы, Айтеке би,  22.     

Келісімді анықтама телефондары бойынша :27-12-10, 27-15-04 

 

Ұйымдастыру комитеті 

 

            

                  

             спартакиадасына қатысушының  

               ЖЕКЕ  КАРТОЧКАСЫ 

  

 

 

 

 Мекте штампі             Қай  спорт түрі ____________________________________ 

 

 

А.Т.Ә._____________________________________________________________ 

 

Туған 

жылы_____________________________________________________________ 
 

Оқитын жері_____________________________________________ 

Мамандығы_________________________________________________________ 

Колледж директоры ________________________________________________ 
(А.Т.Ә. қолы мен мӛрі) 



 


