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    УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                   ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

Н А К А З 

 
           « 19  » вересня 2014 р.                м. Вінниця                                          № 245                                                  

                                                                                                                                                                                                                                             

Про проведення Спартакіади серед учнів загальноосвітніх                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

навчальних закладів Вінницького району у 2014-2015  

навчальному році та участь  команд району у ІІІ етапі 

 Спартакіади школярів Вінницької області 

 у 2014-2015 навчальному році. 

        

     На виконання  Законів України «Про освіту», «Про фізичну культуру і спорт», 

постанови колегії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та президії 

обласного відділення Комітету фізичної культури і спорту (Протокол №4 від 27 серпня 

2014р.),  з метою підвищення рівня організації спортивної та фізкультурно-оздоровчої 

роботи в навчальних закладах, 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести протягом 2014-2015 навчального року Спартакіаду серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів Вінницького  району та взяти участь у 

змаганнях ІІІ етапу Спартакіади серед учнів  загальноосвітніх шкіл Вінницької 

області відповідно до Положення про проведення Спартакіади серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів Вінницької області у 2014-2015 навчальному 

році. 

2. Положення про Спартакіаду серед учнів загальноосвітніх шкіл  Вінницького 

району затвердити (додаток №1). 

3. Загальноосвітнім навчальним закладам провести на належному 

організаційному рівні масові попередні змагання та забезпечити участь команд у 

змаганнях Спартакіади серед учнів загальноосвітніх шкіл району та області згідно 

з Положенням. 

4. Централізованій бухгалтерії (Усова Т.І.) забезпечити своєчасне фінансування 

витрат, пов’язаних з проведенням Спартакіади 2014-2015 н.р. та участі у ІІІ етапі 

Спортивних ігор школярів . 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста 

відділу освіти Смірнова В.О. 

 

                НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОСВІТИ                                       Н.В. ОСІПЧУК 
Столяренко В.О. 
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                                                                                                                        Додаток №1 

                                                                                        

  

«Затверджено» 

Начальник відділу освіти 

Вінницької РДА 

                   Н.В.Осіпчук 

 Наказ відділу освіти     

Вінницької 

райдержадміністрації 

№245 від 19.09.14р 

 

 
 

  

 

«Затверджено» 

Вінницька районна 

організація ВФСТ «Колос» 

Р.А.Юсумбелі 

 

 

Положення 
про проведення Спартакіади серед учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Вінницького району у 2014-2015 навчальному році 

 
І. Мета та завдання 

 

Районна Спартакіада серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів проводиться з 

метою: 

- впровадження фізичної культури і спорту в повсякденний побут юнаків і дівчат, 

зміцнення їхнього здоров’я, підготовки молоді до життя та трудової діяльності; 

- активізації фізкультурно-масової роботи в усіх ланках системи фізичного      виховання 

та масового спорту; 

- підвищення ефективності навчально-трудової роботи в спортивних секціях, подальшої 

пропаганди та розвитку  видів спорту; 

- підведення підсумків роботи загальноосвітніх шкіл; 

- формування  команди району для участі в обласній Спартакіаді серед учнів 

загальноосвітніх шкіл. 

 

ІІ. Керівництво проведення змагань 

 

        Загальне керівництво організацію та проведенням Спартакіади серед учнів 

загальноосвітніх шкіл району здійснюється відділом освіти Вінницької 

райдержадміністрації. 

        Безпосереднє проведення районних змагань, підготовку збірних команд до обласних 

змагань з видів спорту покладається  на організаційний комітет, ВРМЦЗО, ДЮСШ 

«Десна», головну суддівську колегію, суддівські колегії з окремих видів спорту, 

призначених оргкомітетом. 

      Проведення масових змагань на першість шкіл, участь у районних змаганнях шкільних 

команд  покладається  на директорів шкіл. 

 

ІІІ.  Фінансові витрати 

  

        Витрати, пов’язані з організацією і проведенням І етапу Спортивних ігор школярів, 

покладаються на загальноосвітні школи. Проведення відбіркових і фінальних районних змагань 

(оплата проїзду учасникам, витрат на відрядження представникам команд, оплата роботи суддів, 

медпрацівників, оренда приміщень, придбання грамот ) – за рахунок коштів відділу освіти. 
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Участь в  обласних змаганнях (проїзд, проживання, харчування, витрати на відрядження 

представників команд) – за рахунок коштів відділу освіти.  

 

 

 

ІV. Організація та учасники змагань. 

     У відбіркових та фінальних змаганнях районних Спортивних ігор школярів беруть участь 

збірні команди СЗШ, розділені на 2 групи: 

І група   -  СЗШ І-ІІІ ст.; 

ІІ група  -  СЗШ І-ІІ ст. 

              У  обласному етапі Спартакіади серед учнів загальноосвітніх шкіл бере участь  збірна 

команда освітянського шкільного округу – переможця районних змагань; «Старти надій» - клас 

–переможець; «Нащадки козацької слави»- школа-переможець. Очолюють команду – вчитель 

команди - переможниці  та головний суддя з даного виду спорту.  

 Директори шкіл, на базі яких будуть проводитися зональні та фінальні змагання, 

забезпечують учасників змагань: підготовленими майданчиками, спортивними залами, 

медичним обслуговуванням. 

  

V. Види спорту, терміни, місце проведення, кількісний склад команд 

 

№ 

п/

п 

Вид спорту 

Р
ік

 н
а

р
о

д
ж

ен
н

я
 

Склад 

команди 
Зональні змагання Фінальні змагання Обласні змагання 

Ю
н

а
к

и
 

Д
ів

ч
а

т
а

 

Т
р

ен
е
р

.п
р

е
д

ст
н

. 

Д
а

т
а

 п
р

о
в

ед
ен

н
я

 

М
іс

ц
е 

п
р

о
в

ед
ен

н
я

 

Д
а

т
а

 п
р

о
в

ед
ен

н
я

 

М
іс

ц
е 

п
р

о
в

ед
ен

н
я

 

Д
а

т
а

 п
р

о
в

ед
ен

н
я

 

М
іс

ц
е 

п
р

о
в

ед
ен

н
я

 

1. Футбол 

1997 і  

мол. 

1

9

9

6 

16 - 2 

 

 

 

01.10.14 

01.10.14. 

01.10.14 

01.10.14 

06.10.14 

06.10.14 

06.10.14 

 

 

 

Агрономічне 

Він.Хут. 

Михайлівка 

Стрижавка 

Сокиринці 

Комарів 

Зарванці 

06.10.14 

 (І гр.) 

08.10.14 

 (ІІ гр.) 

Лука-

Мелешківська. 

 

11-12.10. 

2014р. 

 

м. Калинівка 

 

 

 

2. 
Баскетбол 

(юнаки) 

 

1997 і  

мол. 

1

9

9

4

-

 

1

9

9

6 

10 - 1 

10.11.14 

11.11.14 

12.11.14 

13.11.14 

Агрономічне 

Стрижавка 

Вороновиця 

Михайлівка 

17.11.14 
Агрономіч 

не 

28.11 

2014 
м. Вінниця 

3. 
Баскетбол 

 (дівчата) 

1997 і  

мол. 

1

9

9

6 

- 10 1 

10.11.14 

11.11.14 

12.11.14 

13.11.14 

Агрономічне 

Стрижавка 

Вороновиця 

Михайлівка 

17.11.14 
Агрономіч- 

не 

05.12 

2014 

м. Вінниця 

 

4 
Настільний 

теніс 

 

1997 і 
2 2 1   

05.11.14 

 (І гр.) 

.Вінницькі 

Хутори 

28.11 

2014р. 

м.Вінниця. 

кооп. ін-т. 
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мол. 07.11.14 

(ІІ гр.) 

5. 
Волейбол 

(юнаки) 

1997 і  

мол. 
10 - 1 

01.12 14 

02.12.14 

03.12.14 

04.12.14 

Агрономічне 

Стрижавка 

Вороновиця 

Михайлівка 

08.12.14 
Стрижавка 

І-ІІІст. 

12.12 

2014р. 
м. Липовець 

6. 
Волейбол 

(дівчата) 

1997 і  

мол. 

1

9

9

6 

- 10 1 

01.12 14 

02.12.14 

03.12.14 

04.12.14 

Агрономічне 

Стрижавка 

Вороновиця 

Михайлівка 

08.12.14 
Стрижавка 

І-ІІІст. 

19.12. 

2014р. 
М. Вінниця 

7. 
Легка 

атлетика 

1997 і 

мол. 

1

9

9

6 

5 5 1   
15.04. 

2015р. 

м. Вінниця. 

Стадіон  

ВНТУ 

24-25.04. 

2015р. 

Вінниця  

стадіон  

ВНТУ і  

ЦПКіВ 

8. 

«Нащадки  

козацької  

слави» 

6-11 

к

к

л

. 

6 6 2   

29.04.15 

 

 

Агрономіч- 

не 

 

22.05 

2015р. 

Стадіон  

ВНТУ” 

9 Старти надій 

7 

кл. 

к

а

с

1

9

9

6 

10 1 

06.05.15 

 Примітка. Змагання будуть проведені за  

попередніми заявками від шкіл при умові  

наявності  10 учнів в одному класі  

 

 

Вороновиць 

ка СЗШ 

 І-ІІІст. 

15.05 

2015р. 

Вінниця  

стадіон  

ВНТУ 

10 

Спортивний 

туризм  

 

1997 і 

 мол 
3 3 1 27.09.14  

с. Вінницькі 

Хутори 
Червень 

Немирів- 

ський р-н, 

с.Гранітне 

11 
«Олімпійське

лелечення 

5-6 

к

л

. 

6 6 2  12 травня 2015р. 

Якушинецьк

а СЗШ -

гімназія 

Травень м. Вінниця 

    Змагання з легкої атлетики  є обов’язковим видом програми. 

Приїзд команд до 9.30 год., нарада з представниками до 10.00 год. Початок змагань о 10.00. 

    Відповідні документи на участь у змаганнях подаються тренером-представником у головну 

суддівську колегію змагань з видів спорту до 9.30 в день приїзду, а саме: 

-   іменну заявку (надруковану з повним прізвищем та ім’ям учня); 

-   технічну заявку; 

-   на кожного учня  картку учасника (легка атлетика. «Старти надій»). 

-  учнівський квиток або довідка з фотокарточкою яка його заміняє,  завірені печаткою школи з 

підписом директора школи.  

 Документи на участь  у обласних змаганнях подаються до 10.30. в день приїзду, а саме: 

- іменну заявку; 

- технічну заявку; 

- на кожного спортсмена паспорт або свідоцтво про народження (оригінал); 

- учнівський квиток; 

- на кожного учасника 2000 року народження (додатково) довідку від лікаря. 

- звіти про проведення районних змагань (вказати кількість команд, учнів, дату 

проведення 

  змагань І і ІІ етапів). 

   При відсутності будь-якого з документів спортсмени або команда до змагань не допускається. 

Перед початком змагань всі команди фотографуються в повному складі. Фотографування  

забезпечує навчальний заклад, що приймає змагання.  
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 Попередні заявки на участь у змаганнях надсилаються на адресу ВРМЦЗО за телефоном 66-

11-53 або електронну адресу (vinrmk@rambler.ru  ) до 1 листопада 2013р.  

 

VІ.  Умови проведення змагань і проведення підсумків. 

     Спортивні ігри школярів району проводяться згідно даного Положення та діючих правил з 

видів спорту при умові, що заявлено не менше шести команд.    До фінальних змагань не 

допускається команда що не брала участь  в зональних змаганнях.      При  виявленні випадків 

підстави учасників команди особами, що не є учнями даних шкіл команда знімається з змагань і 

анулюються всі попередні результати. 

      Підведення підсумків Спортивних ігор школярів району загальнокомандної першості в 

групах визначається за кращими виступами команд: 

І група  - з 6 видів спорту; 

ІІ група – з 4  видів спорту. 

Командні місця в кожному виді спорту визначаються за найбільшою сумою очок, що  

нараховується за наведеною нижче таблицею: 

 

Зайняті  

місця 

К-сть очок  

Зайняті  

місця 

К-сть очок 

  

1 м. 44 22 11 м. 21 12 

2 м. 41 21 12 м. 19 11 

3 м. 38 20 13 м. 17 10 

4 м. 35 19 14 м. 15 9 

5 м. 33 18 15 м. 13 8 

6 м. 31 17 16 м. 11 7 

7 м. 29 16 17 м. 9 6 

8 м. 27 15 18 м. 7 5 

9 м. 25 14 19 м. 5 4 

10 м. 23 13 20 м. 3 3 

 

      Команди чи окремі учасники, які приймали участь в обласних чи Всеукраїнських  

змаганнях  даної Спартакіади отримують додаткові очки за кожного спортсмена, який 

входив в основний склад по такій схемі: 

місце очки місце очки 

1м. 

2м. 

3м. 

4м. 

5м. 

10 

9 

8 

7 

6 

6м. 

7м. 

8м. 

9м. 

10м. 

5 

4 

3 

2 

1 

 За участь у Всеукраїнських змаганнях за кожного спортсмена команда отримує 

додаткових 20 очок. 

     При рівності очок у двох і більше команд при визначенні першості з видів спорту, перевага  

надається тій, що має більше перших, других особистих місць, а у загальнокомандному заліку –  

командних місць. 

Командам, які не отримали права участі у фінальних змаганнях, очки нараховуються: 

ІІ   місце в зоні – 5-8 місця (Ігр.) , 4-6 (ІІгр.) 

ІІІ  місце в зоні – 9-12 місця(Ігр.); 7-9 (ІІгр.) 

ІV місце  в зоні – 13-16 місця(Ігр.); 10-12 (ІІгр.) 

V   місце в зоні – 17-20 місця. (Ігр.) 13-15 (ІІгр.) 

      Команді, що представлятиме район на обласних змаганнях не передбачених даним  

Положенням, або, коли змагання не були проведені, автоматично зараховується перше місце з 

даного виду спорту. 
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     Команда-переможець відбіркового етапу, яка не з’явилася на фінальний етап змагань 

отримує 5 (4) місце в загальному заліку. 

 

VІІ. Нагородження. 

 Команди СЗШ, які посіли І, ІІ, ІІІ місця у двох групах загального заліку нагороджуються 

грамотами та грошовими винагородами в межах фонду заробітної плати 

   

        Спортсмени та команди, які посіли І, ІІ, ІІІ місця в окремих видах спорту 

нагороджуються грамотами відділу освіти. 

      Вчителі, тренери команд, які підготували команди, що зайняли і І, ІІ, ІІІ 

загальнокомандні місця, нагороджуються грамотами відділу освіти та грошовими 

винагородами в межах фонду заробітної плати. 

               Вчителі, тренери , які підготовили команди, що посіли призові місця з окремих видів 

спорту нагороджуються грамотами відділу освіти.  

 

VІІІ. Територіальний розподіл навчальних закладів. 

І група 

 

Зона  СЗШ Місце проведення 

змагань 

Відповідальний за  

організацію місця  

проведення змагань 

І 1. Агрономічненська  

2. Бохоницька 

3. Ведмежо-Вушківська 

4. Некрасовська 

5. Пултівецька 

Агрономічне Теплицький С.І. 

ІІ 1. Вороновицька № 1 

2. Степанівська 

3. Вінницькохутірська 

4. Писарівська 

5. Хижинецька 

Вороновиця 

Вінницькі Хутори 

Колісник П.К. 

ІІІ 1. Стрижавська школа-ліцей 

2. Якушинецька 

3. Сосонська 

4. Мізяківсько-Хутірська 

5. Стрижавська І-ІІІст. 

Стрижавка Дідик В.П. 

Білошкурська Т.О. 

 

ІV 1. Михайлівська 

2. Малокрушлинецька 

3. Гавришівська 

4. Лука-Мелешківська 

5. Оленівська 

Михайлівська, 

 

Юрченко В.М. 

 

 

ІІ група 

 

Зона  СЗШ Місце проведення 

змагань 

Відповідальний   

за організацію місця  

проведення змагань 

І 1. Зарванецька 

2. Лаврівська 

3. Ільківська 

4.         Переорська 

5          Широкогребельська 

Зарванці Маковій І.Ю. 

ІІ 1. Стадницька 

2. Великокрушлинецька 

3. Комарівська 

Комарів Скалецький С.І. 
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4. Побережнянська 

5. Вороновицька №2 

ІІІ 1. Сокиринецька  

2. Щітецька 

3. Іванівська 

4. Прибузька 

 

Сокиринці       Сметана І.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційний комітет 

з підготовки та проведення Спартакіади  школярів Вінницького району 
 

Осіпчук Н.В.   голова оргкомітету, начальник відділу освіти; 

Члени оргкомітету 

1.Смірнов В.О.   головний спеціаліст відділу освіти; 

2. Юсумбелі Р.А.                  голова Вінницька районної організації ВФСТ «Колос» 

3. Мацепура Л.П.       директор ВРМЦЗО; 

4. Столяренко В.О  методист ВРМЦЗО; 

5. Мельник Т.С.                    методист ВРМЦЗО; 

6. Заводян А.О  директор ДЮСШ; 

7.  Колісник П.К.  керівник РМО вчителів фізичної культури, 

                вчитель фіз. культури Вороновицької СЗШ І-ІІІст №1.; 

8. Скалецький С.І  керівник РМО вчителів предмету «Захист Вітчизни», вчитель  

    фізичної культури Вороновицької СЗШ І-ІІст.№2; 

9. Теплицький С.І  вчитель фізичної культури  Агрономічненської СЗШ І-ІІІст.; 

10. Євсєєв Ю.Г.   вчитель фізичної культури Прибузької  СЗШ І-ІІст.  

 

Склад 
головної суддівської колегії з проведення Спартакіади серед 

учнів загальноосвітніх шкіл Вінницького району 

 
Колісник П.К.         головний суддя 

Керезь О.А.             головний секретар 

 

№ 

п

/

п 

Вид спорту Прізвище та ініціали головного 

судді з виду спорту 

 

1 Баскетбол (юнаки) Котуз В.М.  

2 Баскетбол (дівчата) Котуз В.М.  

3 Волейбол (юнаки) Буздиган В.М.  

4 Волейбол (дівчата) Буздиган В.М.  

5 Теніс настільний Кравець Б.І.  

6 Легка атлетика Теплицький С.І.  

7 Футбол (юнаки) Заводян А.О.  

8 «Нащадки козацької слави» Теплицький С.І.  
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9 «Старти надій» Колісник П.К..  

10 Спортивний туризм Уманець Є.О.  

11 «Олімпійське лелеченя» Мушинська Т.М.  

 
 

 

 

Додатки  

 
Іменна заявка 

на участь у Спартакіаді серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

з ____________________________________________________ 

вид спорту 

від команди _____________________________________ СЗШ 

№ Прізвище, ім’я Рік народж. Спортивний 

розряд 

Клас  Прізвище 

 тренера 

Віза 

 лікаря 

1.       

До змагань допущено ________ чол. 

Лікар ___________ 

Тренер-представник _____________          _____________________________ 

                                                       підпис                                           П.І.П. 

Директор школи   _____________     _________________________________ 

                                                    підпис                                               П.І.П. 

Печатка 

Дата  

Іменна заявка 

на участь у Спортивних іграх школярів Вінницької області 

з ____________________________________________________ 

вид спорту 

від команди  Вінницького району 

№ Прізвище, ім’я Рік 

народж. 

Спорт. 

розряд 

ДЮ 

СШ

С

Ш 

ЗОШ Клас  Прізвище  

тренера 

Віза  

лікаря 

1.         

До змагань допущено ________ чол. 

Лікар ___________ 

Тренер-представник _____________                     _____________________________ 

                                                                  підпис                                                                                   

П.І.П. 

Начальник відділу освіти       _____________        _________________________________ 

                                                                                     підпис                                                                

П.І.П. 

Печатка 

 

Дата  

Технічна заявка 

 

№ 

п/п 

Прізвище та ім’я 

учня 

Клас Стать                           Результат 
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1     

 

 

                 Тренер- представник команди ______________________(підпис) 

 

 

 

 

 

 

Технічна заявка 

на участь в естафеті «Герць козацьких джур» 

ФОПК школярів «Нащадки козацької слави» 

від команди___________________________ 
 

Номер етапу Прізвище та ім’я учня Штрафні секунди 

1ет. -50м. «перенесення вантажу»   

2ет.-50м. «стрибки на купинах»     

3ет.- 25м. «переправа» і т.д.   

                                                                                       

Загальний час _______________ 

Тренер-представник команди__________________ (підпис) 

 

Картка 

учасника змагань з легкої атлетики, «Старти надій» 
____________                _______________                  __________         ______________     

   Вид                              Кращий результат                    Стать                      № учасника 

_____________________________        __________________               ______________ 

Прізвище, ім’я спортсмена                      Дата народження                     Розряд 

_____________________________         ____________________________________ 

  Навчальний заклад    Прізвище, імя, тренера                                                              

 ____________________________          _______________        __________________ 

  Показаний результат                                   Місце                          Очки 

Примітка: технічна заявка та картка повинні мати формат розміром 15х20 з надрукованим або 

написаним розбірливим почерком прізвищем та  імям учасника 

 

                                                                     Технічна заявка 

на участь в змаганнях з легкої атлетики  від                          ЗОШ І-ІІст. 

 
№ 

п/п 

Нагрудни

й знак  

учасника  

Прізвище, 

імя 

учасника  

змагань в 

називному 

відмінку 

Прізвище, імя 

учасника змагань 

в родовому 

відмінку 

Клас 

навч. 

Види змагань, в яких буде брати участь 

Біг 

100м 

(ю.,д.) 

Біг 

200м. 

(д.) 

Біг 

400м. 

(ю.) 

Стри

бки в 

довж. 

(ю.,д.

) 

Штов

х. 

ядра 

(ю.) 

Метання 

мяча 

(д.) 

Естафета 

4Х100 

(змішана) 

        

                                  Закріплення нагрудних номерів за командами 

 

Агрономічненська (1 – 10); Бохоницька (11 – 20); Вінницько-Хутірська (21-30); Вороновицька 

№1(31-40); Вороновицька №2 (41-50); Гавришівська (51-60); Лука-Мелешківська (61-70); 

Малокрушлинецька (71-80); Медвежо-Вушківська (81-90); Михайлівська (91-100); Мізяківсько-

Хутірська (101-110); Оленівська (111-120); Писарівська (121-130); Пултівецька (131-140); 

Степанівська (141-150); Сосонська (151-160); Стрижавська (161-170); Стрижавська-ліцей (171-

180); Некрасовська (181-190); Хижинецька (191-200); Якушинецька (201-210); 
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Великокрушлинецька (211-220); Зарванецька (221-230); Іванівська (231-240); Ільківська (241-

250); Комарівська (251-260); Лаврівська (261-270); Медвідська (271-280); Переорська (281-290);  

Прибузька (291-300); Побережнянська (301-310); Сокиринецька (311-320); Стадницька (321-

330); 

Щітецька(331-340); Широкогребельська (341-350). 

   

 Примітка. Номерний знак повинен мати розмір: 200 х 250 , (Цифри чорного кольору,15мм – 

товщина, 160мм- висота на білому фоні) 

 

 

 

 

ІХ. Умови проведення змагань. 

Баскетбол, волейбол 

     Змагання проводяться згідно діючих правил в 2 етапи – зональні і фінальні.  

Головна суддівська колегія в день проведення змагань визначаються щодо системи проведення 

змагань згідно кількості  команд що прибули. 

Команди, які займуть І місця в зонах отримують право на участь у фінальних змаганнях. 

 

Футбол 

                  Змагання проводяться за правилами ФІФА.   Ігри в зонах та фіналі проводяться за 

олімпійською системою. Умови проведення змагань в зонах при наявності 5-ти і більше команд 

визначаються шляхом колегіального рішення суддівської колегії та представників команд. При 

наявності 3-х команд ігри проводяться по круговій системі. 

Команди, які займуть І місця в зонах отримують право на участь у фінальних змаганнях. 

       До змагань допускаються  учасники у взутті з м’якою підошвою. 

Тривалість гри - 2 тайми по 35 хв. При складних погодних умовах в зонах допускається  

зменшення тривалості таймів до 25 хвилин 

                 Місця команд визначаються за більшою кількістю набраних очок. За перемогу 

нараховується – 3 очки, нічию – 1 оч. поразку – 0 оч. При одинаковій кількості очок у двох і 

більше команд перевага надається команді, яка має послідовно: 

- більшу кількість очок в іграх між ними; 

- більшу кількість перемог; 

- кращу різницю забитих і пропущених мячів в іграх між ними, а потім у всіх іграх; 

- більшу кількість забитих мячів; 

- меншу кількість порушень (вилучення 3 очки, попередження -1 очко); 

Легка атлетика 

        На кожний вид програми можна заявити необмежену кількість спортсменів. Кожний 

учасник  може виступати у 2 видах програми та в естафеті. 

 В командний залік входить 11 кращих результатів (10 видів + 1 естафета).  Залік по 

місцях. 

 Програма змагань: 

Юнаки: біг 100 м, 400 м,   естафета 4 по 100 м., стрибки в довжину з розбігу, штовхання ядра. 

Дівчата: біг 100 м, 200 м, естафета 4 по100м., стрибки в довжину з розбігу, метання м’ячика. 

Технічна заявка подається в суддівську колегію за два дні до початку змагань  

Настільний теніс 

      Змагання  з настільного тенісу проводяться згідно діючих правил. Перед початком змагань  

представник подає до суддівської колегії заявку з чітко вказаними номерами учасників. Після  

реєстрації змінювати номери заборонено. Ігри відбуваються тільки з учасником свого номеру, з  

          трьох партій до 11 очок.. Якщо за підсумками зіграних всіх партій не вдалося визначити 

переможця перевага надається команді, яка має послідовно: 

- перемогу перших номерів; 

- кращому рахунку  виграшу перших номерів; 

- результат всіх учасників гри; 
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              Якщо і в цьому випадку нічийний результат – грається парна гра (юнак + дівчина перші 

номери) з трьох партій., згідно  правил. 

                В протокол вноситься: перемога -2 очки; програш – 1 очко; 0 очок – учасник не з’явився або 

не дограв зустрічі. Для нагородження за індивідуальну гру ведуться окремі протоколи для 

перших і других номерів. 

    До змагань допускаються учасники із змінним взуттям. 

 «Старти надій» 

У районних змаганнях беруть участь учні  класу 7 класу. 

Не дозволяється вводити до складу команди учнів паралельних і інших класів. 

Програма змагань:  

   - біг 60 м (дівчата і хлопці); 

    

   - стрибки у довжину з розбігу (дівчата і хлопці); 

   - метення мяча на дальність (дівчата і хлопці); 

   - підіймання тулуба в сід лежачи на підлозі – 1 хвилина (дівчата, хлопці); 

   - естафета 8 Х 50м ( 4 дівчини і 4 хлопці), 1 етап – юнаки, 2 етап – дівчата і т.д. 

 

Визначення переможців 

     Загальнокомандне місце визначається за найбільшою сумою очок, набраних класом у всіх 

видах програми (по 8 чоловік).Якщо сума очок у двох чи більше класів однакова, перевага 

надається класу, у якому більше І-ІІ-ІІІ командних місць . 

     Заявка повинна бути підписана (додатково) директором школи, класним керівником і 

завірена печаткою школи. 

 

 «Нащадки козацької слави» 

 

В районних змаганнях беруть участь учні 5-10 кл., які за станом здоров’я віднесені до основної  

медичної групи. 

 Вік учнів однієї паралелі може коливатися в межах двох років (наприклад 1998-1999 р.н.). 

У змаганнях бере участь збірна команда загальноосвітнього закладу у складі 12 чоловік (І гр..) і 

9 чоловік (ІІ гр..) 

5 клас – 1 хлопець – 1 дівчина, 

6 кл. – 1 хлопець – 1 дівчина, 

7 кл. – 1 хлопець – 1 дівчина, 

8 кл. – 1 хлопець – 1 дівчина, 

9 кл. – 1 хлопець – 1 дівчина, 

10 кл. – 1 хлопець – 1 дівчина, 

В усіх видах програми має право приймати участь тільки основний склад команди. 

Програма змагань: 

1. Човниковий біг (4Х9м.) 

Обладнання: Секундоміри, що фіксують десяті частки секунди, рівна бігові доріжка завдовжки 

9 м., обмежена двома паралельними лініями, за кожною лінією – 2 півкола радіусом 50 

сантиметрів з центром на лінії, 2 дерев’яних кубки (5х5 см.). 

Опис проведення випробовування: За командою «На старт» учасник  займає положення 

високого старту за стартовою лінією. За командою «Руш» він пробігає 9 метрів до другої 

лінії, бере один з двох дерев’яних кубиків, що лежать у півколі, повертається бігом назад і 

кладе його в стартове півколо. 
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 Результатом тестування є час від старту до моменту, коли учасник поклав другий кубик у 

стартове півколо. Кубик слід класти в півколо, а не кидати. Якщо кубик кидається, спроба 

не зараховується. 

2. Стрибки у довжину з місця. 

Обладнання: Неслизька поверхня з лінією і розміткою в сантиметрах. 

Опис проведення випробування: Учасник випробування стає носками до лінії, робить замах 

руками назад, потім різко виносить їх уперед, відштовхуючись ногами стрибає якомога 

далі. 

Результатом випробування є дальність стрибка в сантиметрах, у кращих з двох спроб. 

3. Стрибки через скакалку (дівчата). 

Обладнання: Секундомір, скакалка. 

         Опис проведення випробування: Учасник приймає вихідне положення (основна стійка) із 

скакалкою в руках (скакалка за спиною), За командою «Можна!» учасниця починає стрибки на 

двох ногах, обертаючи скакалку вперед. 

Результатом тестування є кількість стрибків за 30 сек. 

Загальні вказівки і зауваження: Дозволяється лише один підхід, якщо скакалка заплуталась, 

учасниця розпутавши її, може продовжувати стрибки до закінчення зазначеного часу.. 

4. Перетягування канату. 

Обладнання. Неслизька поверхня майданчика з лінією, що ділить майданчик на рівні частини. 

Канат повинен мати діаметр в межах від 10 до 12,5 см і повинен бути без вузлів. Кінці 

канату мають бути обмотані; канат з маркуванням: а) у центрі каната ; б) дві стрічки на 

відстані 2,5 м від центральної стрічки в обидва боки канату. Маркування стрічок має бути 

трьох різних кольорів. На старті тяги центральний маркер на канаті має бути поєднаний із 

центральною лінією на поверхні майданчика. 

Опис проведення випробування.  Кожен член команди під час тяги повинен тримати канат 

двома руками (долоні обох рук повернені догори). Канат розташовується між тілом і верхньою 

частиною передпліччя. Стопи ніг знаходяться попереду колін. Кінцевий (якірний) у команді 

перепускає канат уздовж тіла діагонально через спину та протилежне плече, у напрямку із-за 

спини вперед. Залишки канату проходять під передпліччям іншої руки та звисають.  Якірний 

захвачує канат обома руками долонями догори. Перший учасник здійснює захват канату 

якомога ближче до крайньої маркувальної стрілки. Учасники команди розташовуються з одного 

боку канату. За командою «Підхопити канат!» команди захвачують канат (як зазначено вище), 

ступні всією поверхнею стоять на землі. За командою «Натягнути!» канату надається достатнє 

навантаження. Кожний учасник має право виставляти одну ногу вперед підбором або ребром 

черевика.«Центрування канату» здійснюється суддею, який встановлює канат так, щоб 

центральна маркувальна стрічка співпадала з центральною лінією на землі. За командою 

«Тяга!» починається саме перетягування канату. Команда «Закінчення тяги!» сигналізується 

свистом судді та оголошенням команди переможця. 

 Визначення результатів: перемога зараховується, якщо перша маркувальна стрічка ( від 

центральної) на канаті перетне центральну лінію на землі. 

Загальні вказівки і зауваження: Змагання проводяться за олімпійською системою. 

Перетягування вважається переможним, якщо мітка канату знаходиться на половині 

перемагаючої команди не менше 15 секунд.  

5. Естафета «Герць козацьких джур». 

І група. 

1 етап – 50м – «перенесення вантажу» - хлопці 7 клас. 

2 етап – 50м – «стрибки на купинах» - дівчата 8 клас . 

3 етап – 25м – «переправа» -дівчата 5 клас, дівчата 6 клас.. 

4 етап – 50м – «слалом» - дівчата 9 клас. 

5 етап – 50 м – «через паркан» - хлопці 8 клас. 

6 етап – 25м. – «стрибунець» - дівчата 7  клас. 

7 етап – 25м– «повзунок» -хлопці 6 клас. 

8 етап – 50 м – «чехарда» - хлопці 9-10 клас. 
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9 етап – 25м – «футболіст» - хлопці 5 клас. 

10 етап -50м – «достав пакет» - дівчата 10 клас. 

ІІ група 

1 етап – 50м. – «перенесення вантажу» - хлопці 8 клас. 

2 етап – 50м. – «стрибки на купинах» - дівчата 8 клас. 

3 етап – 25м. – «переправа» - дівчата 5 та 6 клас. 

4 етап – 50м. – «слалом» - дівчата 9 клас. 

5 етап – 50м. – «через паркан» - хлопці 9 клас. 

6 етап – 25м. – «стрибунець» - дівчата 7 клас. 

7 етап – 25м. – «повзунок» - хлопці 7 клас. 

8 етап – 25м. – «футболіст» - хлопці 6 клас. 

-  «Перенесення вантажу» - перенесення 2-х набивних м’ячів вагою 1кг кожний. 

Виконання вправи – м’ячі знаходяться на стартовій лінії; учасник за лінією старту. 

«Стрибки на купинах» - на доріжці малюються в два ряди кола діаметром 30см. на 

відстані 100см. один від одного на ширині 50см. (відстань між колами вимірюється 

вимірюється від центру кола).Учениця повинна подолати відстань етапу стрибаючи з 

«купини» на «купину».  

- «Переправа» - дві учасниці знаходяться в середині гімнастичного обруча (діаметр обруча 

90 см) обличчям один до одного. Після прийому естафети пересуваються до фінішу 

приставними кроками.  

- «Слалом» - на доріжці встановлюються кеглі (стійки, кубики тощо) на відстані 3м одна 

від одної на ширині 1м.  Учасниця долає відстань етапу оббігаючи стійки.  

- «Через паркан» - на доріжці встановлюються 6 перешкод висотою 80см. Через кожні 5 

метрів.  Перша перешкода встановлюється на відстані 15м. від лінії старту.  

- «Стрибунець» - учасниця долає відстань етапу, стрибаючи на одній нозі. Змінити ногу 

дозволяється лише один раз. 

- « Повзунок» - на відстані 1 м від стартової лінії встановлюється гімнастична лава (8м). 

Учасник лежачи на животі, просувається на лаві за допомогою рук. Фінішує бігом. 

- «Чехарда»- на доріжці малюється 10 позначок на відстані 3м одна від одної ( перша 

позначка – на відстані 5м від лінії старту). Вихідне положення: перший учасник 

знаходиться на стартовій лінії, другий – на першій позначці у положення зігнувшись, руки 

на колінах, голова опущена. Після прийому естафети перший учасник, підбігши до  

другого, перестрибує його способом «ноги нарізно» і стає на другу позначку і т.д. 

Учасники долають етап, перестрибуючи один через одного ( виконується 10 стрибків 

відповідно до позначок).  Естафету передає учасник, який прибігає на фініш етапу 

останнім. 

- «Футболіст» - на доріжці, через кожний 2м встановлюється 5 стійок ( перша стійка – на 

відстані 10 м від стартової лінії) та один гімнастичний обруч, який лежить на доріжці на 

відстані 2 м після п’ятої стійки. Футбольний м’яч знаходиться на стартовій лінії. 

Учасник виконує: 

- ведення м’яча по прямій лінії до першої стійки; 

- стійки обходить «змійкою»; 

- м’яч зупиняє в обручі; 

- фінішу бігом. 

- «Достав пакет» - учасник долає відстань етап до фінішу з пакетом (конвертом) у руках. 

Примітка: передача естафети вважається виконаною, якщо учасник попереднього етапу 

перетнув лінію старту і торкнувся рукою до будь-якої частини тіла учасника наступного 

етапу. Якщо етап закінчують два учасники, то естафету передає учасник, який приходить 

останнім. За порушення передачі естафети команда дискваліфікується. 

6. 6.Конкурс знавців історії українського козацтва «Тільки тим історія належить,  Хто 

за неї бореться й живе» 
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Вікторина проводиться за тестовими завданнями з історії українського козацтва. Кількість 

запитань -30. Конторльний час -15хв. 

Загальні вказівки і зауваження: командам роздаються тестові завдання з трьома варіантами 

відповідей. Потрібно вибрати правильну і обвести кружечком відповідну букву варіанта: 

а), б) чи в). За кожну правильну відповідь – 1 бал. Виправлення або кілька варіантів 

відповідей вважається за помилку. За 1 хв. до закінчення суддя інформує учасників. 

Переможець визначається за найбільшою кількістю правильних відповідей. При однаковій 

кількості правильних відповідей місця розподіляються за кращим часом. 

Визначення переможців. 

      Команда - переможців у змаганнях з «човникового бігу» та зі стрибків у довжину з місця 

визначається: за сумою десяти (5-хлопців, 5 – дівчат) кращих результатів з дванадцяти. Для ІІ 

групи – за сумою восьми (4 –хлопці, 4-дівчини) кращих результатів з десяти. Переможець у 

стрибках через скакалку визначається за сумою п’яти кращих результатів із шести учасниць. 

Для ІІ гр. – за сумою 4 учасниць із п’яти .Перетягування канату проводиться за олімпійською 

системою. Місця між командами, які програли, розподіляються за кращим часом спринту. 

Переможець в естафеті визначається за найменшим часом. Командне місце в змаганнях 

«Нащадки козацької слави» визначається за найменшою сумою місць з видів змагань. Якщо у 

команди немає заліку, то додається нижчий результат серед усіх учасників змагань. У всіх видах 

переможці визначаються за найменшою сумою місць, набраних всіма учасниками команди.  

Перетягування канату проводиться за олімпійською системою з визначенням відповідно 

зайнятих місць. Загальнокомандне місце визначається за найменшою сумою місць, набраних 

командою у всі видах програм.  
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СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ 

 

 Змагання особисто-командні.  

 Змагання включають шість видів: 

1.Техніка пішохідного туризму ( ТПТ): 

 - дистанція «Смуга перешкод»  

2. Краєзнавство: 

 - конкурсно-спортивна програма ( встановлення намету, укладка рюкзака,  

краєзнавча вікторина   

3. Техніка велосипедного туризму : 

 - комплексна дистанція ( «Фігурне водіння велосипеду») 

 Визначення результатів 

Командні  результати на дистанціях з техніки пішохідного, велосипедного, 

визначаються згідно Правил з туристського багатоборства, затверджених  на засіданні 

президії Федерації спортивного туризму України ( 2008 року) та умов. 

Загальнокомандний результат визначається за результатом виступів команди у 

трьох видах. У разі, якщо дві і більше команд наберуть однакову кількість місць, перевага 

надається команді, що має вищий результат  з техніки пішохідного  туризму. 

 

                                               ОЛІМПІЙСЬКЕ ЛЕЛЕЧЕННЯ 

1. Учасники заходу 

    У І етапі (загально шкільному) заході беруть участь команди, складені з учнів 5-6 класів 

(кожен клас виставляє окрему команду) у кількості 12 осіб, з них: 6-дівчат та 6-хлопчиків. 

    У ІІ, ІІІ, ІУ етапах заходу беруть участь збірні команди навчального закладу, складені з 

учнів 5-6 класів у кількості 13 осіб, з них: 6-дівчаток, 6 хлопчиків та представник 

навчального закладу. 

2. Програма заходу 
  Програма заходу на всіх етапах включає три складові: спортивну, освітню та культурну 

частини. 

 

І. Презентація команди: « Ми – олімпійська надія України»- представлення команди з 

використанням художнього слова, вокалу, виконання елементів видів спорту, танцю, що 

розповідає про місце олімпійського руху в діяльності навчального закладу. Презентуючи 

команду варто звернути увагу на виготовлення емблеми, наявність девізу, музичного 

супроводу, використання мультимедійних засобів, художнього оздоблення місця 

презентації, плакатів, газет та ін. 

Презентація команд до 10 хвилин ( перевищений час штрафується мінус 2 бали ) 

ІI. Комбінована естафета: 

1.Біг з підкиданням м’ячика ракеткою для настільного тенісу (хлопець). 

2. Біг з підбиванням повітряної кульки  (дівчина). 

3. Стрибки у мішках  (хлопець). 

4. Біг, обертаючи скакалку вперед  (дівчина). 

5. Ведення футбольного м’яча з обвідкою стійок  (хлопець). 

6. Ведення баскетбольного м’яча з обвідкою стійок  (дівчина). 

7. Стрибки з м’ячем, затиснутим між колінами  (хлопець). 

8. Стрибки «по купинах» (дівчина). 

9. Ведення малого м’яча гімнастичною палицею (хлопець). 

10. Біг з розкладанням предметів («посадка картоплі»  (дівчина). 

11.Біг зі збиранням  предметів («збирання картоплі»  (хлопець). 

12. Гладкий біг на 10 - 20 м.  (дівчина). 
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   Порядок етапів естафети на фінальних змаганнях визначається оргкомітетом і 

оприлюднюється під час наради з представниками команд учасниць фінального туру. 

(за порушення правил проходження дистанції команда штрафується +2 сек. до фінішного 

часу команди)  

   Естафету можна добавити видами: 

- біг «на сходинках»; 

- метання літаючої тарілки; 

- подолання барєрів; 

- кидання набивного мяча; 

- метання малого мяча на дальність 

IV. Вікторина «Знавець олімпійського спорту» (відповіді на запитання) 

 

V. Рухлива гра: «Потяг»  

 

 Умови проведення: Вся команда шикується один за одним на лінії старту. По сигналу 

перший учасник команди якнайшвидше пробігає установлену дистанцію (по прямій до 

установленого поворотного знаку і по прямій назад до лінії старту), а потім, взявши за 

руку другого учасника команди, вони вже вдвох пробігають установлену дистанцію і так 

далі, доки установлену дистанцію не подолають всі 12 членів команди, взявшись за руки. 

Перемагає команда, яка найшвидше подолає дистанцію. Час фінішу береться по 

останньому фінішувавшому  члену команди. (за порушення правил проходження 

дистанції команда штрафується +2 сек. до фінішного часу команди)   

 

УІ. Конкурс малюнків: 

 

    Умови проведення:  Кожна команда надає на розгляд суддівської колегії  2 виконані 

малюнки на  Олімпійську тематику. Малюнок ( олівець, гуаш, акварель ) виконується на 

ватмані стандартного розміру. На зворотньому боці  кожної роботи вказується  назва 

навчального закладу.  

  

Визначення та нагородження переможців 

1. Команди-переможці та команди-призери визначаються у кожному окремому виді 

програми; 

2. Команди переможці у загальнокомандному комплексному заліку визначаються по 

найменшій сумі місць. 


