ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

С

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС

портивно-оздоровчий комплекс був створений
у 2012 р. на базі Спортивного клубу при Запорізькому національному університеті з метою популяризації здорового способу життя та оздоровлення
викладачів і співробітників навчального закладу, які мають можливість займатися різними видами спорту
у спортивних секціях.
До колективу співробітників спорткомплексу входять: директор, його заступник, комендант, інструктори з видів спорту та технічні працівники.
Діяльність
Спортивно-оздоровчого
комплексу
передбачає: створення технічних умов для занять фізкультурою і спортом, організацію фізкультурної роботи,
організацію роботи спортивних секцій, проведення
спартакіади студентів, викладачів і співробітників, організацію і проведення спортивно-масових заходів, змагань із видів спорту, урочистих спортивних свят.
Також функціонування спорткомплексу спрямовано на підтримку професійних команд з ігрових видів
спорту, зокрема таких, як «Орбіта ЗНУ», що вже черговий рік поспіль грає у суперлізі.
За роки діяльності Спортивно-оздоровчого комплексу продовжують роботу існуючі та новостворені спортивно-оздоровчі секції з таких видів спорту: футбол,
баскетбол, волейбол, настільний теніс, атлетична та
спортивна гімнастика, художня гімнастика, бадмінтон,
рукопашний бій, карате, спортивні танці, аеробіка та ін.
У спорткомплексі ЗНУ працюють приблизно
30 секцій, у яких нараховується до 500 відвідувачів,
а студентська спартакіада університету об’єднує до
1500 студентів усіх факультетів.
Щороку відбуваються спортивні змагання в ме
жах студентської спартакіади, спартакіади викладачів

і співробітників, змагання з міні-футболу на кубок колишнього ректора ЗДУ В. О. Толока та ректора ЗНУ
М. О. Фролова. Регулярно проводиться міжнародний
турнір із баскетболу на кубок ЗНУ, присвячений святу
9 травня та міський турнір із баскетболу серед студентських команд.
За підтримки та за участю ректора Запорізького
національного університету щорічно відбуваються
урочисті спортивні свята, зокрема такі як відкриття
чергової спартакіади, День фізкультурника, урочисте підбиття підсумків студентської спартакіади
університету.
За роки існування спортивного комплексу чимало студентів різних факультетів вишу ставали призерами європейських, світових та олімпійських
нагород.

Призери змагань серед випускників шкіл м. Запоріжжя
та області на приз ректора ЗНУ «Веселі старти»

Змагання у програмі урочистого відкриття
53-ї спартакіади, вересень 2016 р.
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