«ЗАТВЕДЖДЕНО»

Директор КЗ «Харківський
міський центр дозвілля молоді»
______________ А.І. Леонова
«01» вересня 2021року
ПОЛОЖЕННЯ
міського турніру з інтелектуальних ігор серед студентів
м. Харкова – «QUIZ»
1. Загальні положення
1.1. Організаторами міського турніру з інтелектуальних ігор серед студентів
м. Харкова – «QUIZ»( далі – Кубок) виступають КЗ «Харківський міський
центр дозвілля молоді» Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту
Харківської міської ради
1.2. Кубок проводиться 29 вересня 2021 року.
2. Мета Кубку:
- популяризація різних форм інтелектуальної діяльності серед студентської
молоді;
- надання можливості студентській молоді міста реалізувати свій творчий
та інтелектуальний потенціал;
- організація змістовного дозвілля молоді;
- робота з обдарованою молоддю.
3. Оргкомітет та суддівська колегія Кубку
3.1. Проведення Кубку здійснюється оргкомітетом, до складу якого входять
представники КЗ «Харківського міського центру дозвілля молоді», які
забезпечують розробку конкурсної програми та суддівство.
3.2. Оргкомітет визначає порядок, форми, місце, термін проведення Кубку,
забезпечує організаційну підготовку заходу, пропагує його результати.
3.3. Оргкомітет має право вносити зміни до положення Кубку у разі
необхідності.
4. Учасники Кубку
4.1. Учасниками Кубку є команди, учасники на момент проведення Кубку є
студентами денного, вечірнього або заочного відділень одного вищого
навчального закладу.
4.2. У відбірковому етапі Кубку беруть участь команди (не більш ніж дві від
кожного вищого навчального закладу), до складу яких входить шість осіб.
Кожна команда може мати ще двох запасних гравців. Заміни в складі команд
дозволяється робити в перервах між ігровими турами.
4.3. Команда допускається до участі в іграх Кубку, якщо на момент початку
гри в її складі налічується - 6 осіб, враховуючи капітана .

5. Порядок проведення Кубку
5.1. Загальні положення
5.1.1. Перед початком Кубку команди подають до оргкомітету заявки
встановленої форми (див. Додаток ) .
5.1.2. Команди-учасниці повинні під час турніру не полишати своїх ігрових
місць до офіційного закінчення туру, не заважати роботі організаційної групи,
яка обслуговує турнір, дбайливо ставитися до ігрового обладнання та
приміщення, в якому проходять ігри.
5.2. Визначення та нагородження переможців.
5.2.1. У підсумковій таблиці команди розташовуються за сумою ігрових очок.
За рівності ігрових очок місця поділяються.
5.2.2. Якщо дві чи більше команд претендують на перше місце, їх остаточні
місця визначаються у додатковій грі.
5.2.3. Переможець та призери Кубку нагороджуються Дипломами й медалями
від оргкомітету.

Художній керівник
КЗ «Харківський міський центр
дозвілля молоді»

А. О. Подкосова-Фокіна

ДОДАТОК 1
ЛІГА УКРАЇНСЬКИХ КЛУБІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІГОР
ХАРЬКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК
Студентський Кубок з гри “Що? Де? Коли?”
серед вищих навчальних закладів м. Харкова 2017 року
ЗАЯВКА
Команда
«_____________________________________________________________________»
(назва)
______________________________________________________________________
(навчальний заклад)
Склад команди та відомості про гравців
№№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

День, місяць, рік
народження

Група,
контактний
телефон, e-mail

Основний склад
1
(капітан)
2

3

4

5

6
Запасні гравці
7

8

Капітан команди _________________________________
П.І.П.
Дата заповнення заявки “___” ___________________ 20__р.

_________________
(підпис)

