
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ)

Н А К А З

/ / »  Ц£/с ССЛР 20 . м. Миколаїв №

Про проведення XVII обласних 
Спортивних ігор серед учнів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів 2017-2018 навчального 
року

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фізичну культуру і 
спорт», на виконання розпорядження Миколаївської обласної державної 
адміністрації від 11.12.2013 року № 376-р «Про схвалення Програми розвитку 
фізичної культури і спорту в Миколаївській області на 2014-2018 роки», 
з метою впровадження засобів фізичної культури і спорту в повсякденний 
побут учнів, зміцнення їхнього здоров’я, підготовки дітей та учнівської молоді 
до життя і трудової діяльності,

НАКАЗУЮ:
1. Провести у 2017-2018 навчальному році XVII обласні Спортивні ігри 

серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів (далі - Спортивні ігри).
2. Затвердити Положення та склад організаційного комітету 

Спортивних ігор, що додається.
3. Рекомендувати начальникам відділів (управлінь) освіти 

райдержадміністрацій, міських та сільських рад:
1) забезпечити організацію та проведення шкільних, районних (міських), 

та участь в обласних (зональних, фінальних) змаганнях Спортивних ігор, згідно 
з Положенням.

2) сприяти створенню умов для проведення (зональних, фінальних) 
змагань з видів спорту на територіях районів (міст) області;

3) врахувати, що фінансові витрати на участь команд в обласних 
(зональних, фінальних) змаганнях: проїзд до місця проведення змагань та 
зворотно, харчування, мешкання здійснюються установами, що їх відряджають.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ обласного відділення (філії) 
Комітету з фізичного виховання та 
спорту Міністерства освіти і науки 
Україну
. / /  / /У - /  № У/Р

Організаційний комітет 
XVII обласних Спортивних ігор 

серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
2017-2018 навчального року

Голова організаційного 
комітету

Заступники голови 
організаційного комітету

- Кулішов О.Ю., начальник обласного відділення 
(філії) Комітету з фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки України.

освіти

Члени організаційного 
комітету:
Г аєвська Н.Г.

- Деркач Г.І., начальник управління 
Миколаївської міської ради.

- Остапенко Г.Ф., начальник управління освіти 
Первомайської міської ради.

- Кисільова С.В., начальник управління освіти 
Вознесенської міської ради.

начальник відділу обласного відділення (філії) 
Комітету з фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки України.

Грамматик Ф.П. 

Вінярський П.М. 

Рябикін П .М .

Дерев’янко В.В. 
Датій Т.В. 
Алексеева О.В.

Смеркалова Т.С.

- методист науково-методичного центру управління 
освіти Миколаївської міської ради.

- методист науково-методичного центру управління 
освіти Вознесенської міської ради.
-вчитель-методист фізичної культури Первомайської 
гімназії

- директор Баштанської ДЮСШ
- методист відділу освіти Очаківської міської ради
- вчитель-методист з фізичної культури Миколаївської 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 12.
- вчитель фізичної культури Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 33



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ обласного відділення (філії) 
Комітету з фізичного виховання та 
спорту Міністерства освіти і науки 
України

¥  №  "і ____________

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення XVII обласних Спортивних ігор 

серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
2017-2018 навчального року

1. Мета та завдання заходу

1.1. XVII обласні Спортивні ігри серед учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів (далі -  Спортивні ігри) проводяться з метою:

- впровадження фізичної культури і спорту в повсякденний побут учнів 
усіх вікових груп, зміцнення їхнього здоров’я, підготовки до життя і трудової 
діяльності;

- пропаганди та формування засад здорового способу життя серед дітей та 
учнівської молоді засобами фізичної культури і спорту;

- підвищення якості роботи гуртків та секцій оздоровчого та спортивного 
спрямування з дітьми та учнівською молоддю навчальних закладів;

- виявлення кращих спортсменів, команд для участі у Всеукраїнських 
змаганнях та спортивно-масових заходах;

підведення підсумків роботи відділів (управлінь) освіти 
райдержадміністрацій, міських та сільських рад щодо розвитку фізичної 
культури і спорту в навчальних закладах.

1.2. Основними завданнями Спортивних ігор є:
- виховання в учнів відповідального ставлення до власного здоров’я та 

здоров’я оточуючих;
- збільш ення рухової активності учнів та підтримання оптимального рівня 

фізичного розвитку;
- збільшення кількості залучення дітей та учнівської молоді до 

систематичних занять фізичною культурою і масовим спортом.



2. Строки і місця проведення заходу

№
п/п

Види спорту Терміни
проведен.
зональних

змагань

Місце проведення 
зональних 

змагань

Терміни
проведення
фінальних

змагань

Місце
проведення
фінальних

змагань
1 Легка

атлетика
— — 10-11.10 

2017 р.
м. Миколаїв, 
Центральний 

стадіон
2 Футбол 19-20.10 

2017 р.
*

м. Миколаїв, 
м. Первомайськ, 
смт. Арбузинка, 
м. Вознесенськ, 

м. Баштанка, 
м. Очаків

31.10-01.11. 
2017 р.

м. Вознесенськ, 
міський стадіон

3 Шахи 16-17.11. 
2017 р.

м. Миколаїв, 
обласний 

шаховий клуб
4 Настільний

теніс
- - 16-17.11. 

2017 р.
м. Вознесенськ, 

ДЮСШ
5 Г андбол 

(юнаки, 
дівчата)

23-24.11 
2017 р.

За призначенням 29-30.11. 
2017 р.

м. Вознесенськ - 
ЗОШ І-Ш ст.№7 

(юнаки), 
м. Миколаїв - 

ДЮСОК 
Корабельного 

району (дівчата)
6 Волейбол

(юнаки)
13-14.02. 
2018 р.

м. Миколаїв, 
м. Первомайськ, 

м.Южноукраїнськ 
м. Вознесенськ, 

м. Баштанка, 
м. Очаків

21-22.02.' 
2018 р.

м. Миколаїв, 
ЗОШ І-І11 ст.

№12

7 Волейбол
(дівчата)

15-16.02. 
2018 р.

м. Миколаїв, 
м. Первомайськ, 

м.Южноукраїнськ 
м. Вознесенськ, 

м. Баштанка, 
м. Очаків

27-28.02. 
2018 р.

м. Миколаїв, 
Гімназія №2

8 Баскетбол
(юнаки)

13-14.03 
2018 р.

м. Миколаїв, 
м. Первомайськ, 

м.Южноукраїнськ 
м. Вознесенськ, 

м. Баштанка, 
м. Очаків

20-21.03. 
2018 р.

м. Миколаїв, 
ЗОШ І-ІИ ст.

№20



9 Баскетбол
(дівчата)

15-16.03. 
2018 р.

м. Миколаїв, 
м. Первомайськ, 

м.Южноукраїнськ 
м. Вознесенськ, 

м. Баштанка, 
м. Очаків

22-23.03. 
2018 р.

м. Миколаїв, 
Гімназія №4

10 «Олімпійське
лелеченя»

29-30.03. 
2018 р.

м. Миколаїв, 
ЗОШ І-ІІІ ст.

№57
11 «Шкіряний 

м’яч» 
(гравці 

2005 р.н.)

03-04.04 
2018 р.

м. Миколаїв, 
м. Первомайськ, 
смт. Арбузинка, 
м. Вознесенськ, 

м. Баштанка, 
м. Очаків

27-28.04. 
2018 р.

м. Миколаїв, 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 44

12 «Козацький
гарт»

10-11.04.
2018

м. Миколаїв, 
Центральний 

стадіон

13
«Шкіряний 

м’яч» 
(гравці 

2006 р.н.)

12-13.04
2018 р.

м. Миколаїв, 
м. Первомайськ, 
смт. Арбузинка, 
м. Вознесенськ, 

м. Баштанка, 
м. Очаків

27-28.04. 
2018 р.

м. Первомайськ, 
стадіон ДЮСШ

14
«Шкіряний 

м’яч» 
(гравці 

2007 р.н.)

17-18.04 
2018 р.

м. Миколаїв, 
м. Первомайськ, 
смт. Арбузинка, 
м. Вознесенськ, 

м. Баштанка, 
м. Очаків

27-28.04. 
2018 р.

м. Баштанка, 
стадіон 
ДЮСШ

15 «Олімпійські
•••надії» 

(1-4 кл.)

03-04.05. 
2018 р.

м. Миколаїв, 
ЗОШ І-Ш ст.

№33
16 «Старти

надій»
16-17.05. 
2017 р.

м. Миколаїв, 
Центральний 

стадіон

2.1. Приїзд команд у перший день змагань до 9.30.год., засідання 
мандатної комісії проводиться з 9.30 до 10.00. год., початок змагань о 10.30 год.

2.2. Розподіл команд з ігрових видів спорту (волейбол, баскетбол, 
гандбол, футбол) для участі у зональних змаганнях здійснюється 
Миколаївським обласним відділенням (філією) Комітету з фізичного виховання 
та спорту МОН України.



2.3.Миколаївському обласному відділенню (філії) Комітету з фізичного 
виховання та спорту МОН України надається право вносити зміни у систему, 
терміни та місця проведення змагань.

2.4. Змагання з легкої атлетики є обов’язковим видом спорту для всіх 
команд територій.

3. Організація і керівництво проведенням змагань
3.1. Загальне керівництво організацією та проведенням Спортивних ігор 

здійснюється Миколаївським обласним відділенням (філією) Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

3.2. Проведення І (шкільного) етапу змагань покладається на керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів, II етап (районні (міські) змагання) 
забезпечують відділи (управління) освіти райдержадміністрації, міських та 
сільських рад.

3.3. Відповідальність за підготовку місць проведення обласних 
(зональних, фінальних) змагань, технічне обслуговування, несуть навчальні 
заклади, на базі яких проводяться змагання.

3.4. Безпосереднє проведення змагань покладається на Головні суддівські 
колегії з видів спорту, які призначаються Миколаївським обласним відділенням 
(філією) Комітету з ФВС МОН України.

4. Учасники змагань

4.1 У зональних та фінальних змаганнях XVII обласних Спортивних ігор 
беруть участь збірні команди районів і міст області, сільських (міських) 
об’єднаних територіальних громад (далі -  ОТГ) -  переможці II етапу 
Спортивних ігор.

4.2 До складу збірних команд допускаються учні 9-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання, крім деяких 
видів визначених у таблиці.

4.3 Учні Миколаївського вищого училища фізичної культури можуть 
брати участь у складі команд районів (міст) області, ОТГ, з яких вони прибули 
на навчання.

4.4 У змаганнях «Старти надій», «Козацький гарт», «Олімпійське 
лелеченя» беруть участь загальноосвітні навчальні заклади, які посіли І місце у 
районних (міських) змаганнях та змаганнях ОТГ.

№
з/п

Вид спорту Рік
народження

Склад команди
юнаки дівчата представники судді всього

1. Баскетбол
(юнаки)

9-11 класи 12 2 1 15

2. Баскетбол
(дівчата)

9-11 класи 12 2 1 15

3. Волейбол
(юнаки)

9-11 класи 12 2 1 15



4. Волейбол
(дівчата)

9-11 класи 12 2 1 15

5. Г андбол 
(юнаки)

9-11 класи 14 2 1 17

6. Г андбол 
(дівчата)

9-11 класи 14 2 1 17

7. Футбол 9-11 класи 17 1 1 19
8. Настільний

теніс
11 клас і 
молодші

2 1 1 1 5

9. Шахи 11 клас і 
молодше

2 1 1 1 5

9. Легка
атлетика

11 клас і
молодше

5 5 1 - 11

10. «Олімпійське
лелеченя»

12-14 років 6 6 2 1 15

11. «Козацький
гарт»

5-10 класи 6 6 2 1 15

12. «Олімпійські
надії»

1-4 класи 9 5 4 4 22

13 «Старти
надій»

7 класи 14
(незалежно від 

статті)

2 1 17

14 «Шкіряний
м’яч»

2005, 2006, 
2007 р.н.

14 +14+14 2+2+2 1 + 1 + 1 51

4.5 До змагань з виду спорту допускаються команди району (міста), ОТГ, 
в якій налічується більше 50% кількісного складу спортсменів.

4.6 Для проведення зональних змагань з волейболу, баскетболу, футболу, 
гандболу, з футболу «Шкіряний м’яч» команди розподіляються на 6 груп за 
територіальним принципом:

Перша група:
Центральний, Інгульський,
Заводський, Корабельний райони м. 
Миколаєва;

Друга група:
м. Первомайськ, Первомайський, 
Кривоозерський, Врадіївський
райони;

Третя група:
м. Южноукраїнськ, Братський, 
Доманівський, Арбузинський
райони;

Четверта група:
м. Вознесенськ, Вознесенський, 
Веселинівський, Єланецький,
Новоодеський райони;

П’ята група:
Баштанський, Новобузький,
Казанківський, Снігурівський,
Березнегуватський райони;

Шоста група:
м. Очаків, Очаківський,
Миколаївський, Березанський,
Вітовський райони.



5. Характер заходу

5.1. У змаганнях Спортивних ігор визначається:
- загальнокомандна першість серед команд територій районів (міст) 

області;
- командна першість серед команд територій районів (міст) області;
- особиста першість серед учасників з видів спорту.
5.2 Змагання Спортивних ігор проводяться поетапно:
I етап: масові змагання з видів спорту в загальноосвітніх навчальних 

закладах.
II етап: проведення змагань в ОТГ, районах, містах обласного значення
III етап: зональні і фінальні обласні змагання. 

Примітка: після проведення змагань в ОТГ, районах, містах обласного 
значення необхідно надати звіти Миколаївському обласному відділенню 
(філії) Комітету з ФВС МОН України на електрону адресу: noufVs@uk-r.net 
за підписом керівника відділу освіти, за формою ( додаток №2).

5.3 Термін, програму, склад учасників, порядок та інші умови проведення 
змагань І етапу визначає організація, що їх проводить.

5.4 Для визначення загальнокомандної першості XVII обласних 
Спортивних ігор, команди районів (міст) області розподіляються на 4 групи:

І група II група

1. Центральний район м. Миколаєва. 1. Баштанський район.
2. Інгульський район м. Миколаєва. 2. Березнегуватський район.
3. Заводський район м. Миколаєва. 3. Снігурівський район.
4. Корабельний район м. Миколаєва. 4. Новоодеський район.
5. м. Первомайськ.
6. м. Вознесенськ
7. м. Южноукраїнськ

5. Новобузький район.
6. Казанківський район.
7. Сланецький район.

III група IV група

1. м. Очаків.
2. Очаківський район.
3. Миколаївський район.
4. Веселинівський район.
5. Вітовський район.
6. Березанський район.

1. Доманівський район.
2. Кривоозерський район
3. Врадіївський район.
4. Арбузинський район.
5. Братський район.
6. Первомайський район
7. Вознесенський район.

5.5. Змагання Спортивних ігор проводяться відповідно до вимог даного 
Положення та діючих правил з видів спорту. Змагання з виду спорту 
проводяться при умові, якщо заявлено не менше 3 команд.

mailto:noufVs@uk-r.net


6. Програма змагань

6.1 .Баскетбол, волейбол, гандбол, футбол

6.1.1. III етап (обласний) змагань проводяться у 2 етапи -  зональні і фінальні.
6.1.2. Зональні змагання проводяться по коловій системі в одне .
6.1.3 Команди, які займуть І-ІІ місця в зональних змаганнях при участі не 
менше 4-х команд, або І місце при участі 3-х команд, отримують право на 
участь у фінальних змаганнях.
6.1.4. Фінальні змагання проводяться у 2-х півфінальних групах, по коловій 
системі в одне коло, з урахуванням результатів гри між собою в зональних 
змаганнях, з проведенням стикових ігор для визначення командних місць.
6.1.5.Розподіл на підгрупи проводиться жеребом.
6.1.6.При визначенні переможців за однаковою кількістю очок у двох і більше 
команд, перевага надається команді, що має:

У баскетболі:
• більшу кількість перемог в зустрічах між ними;
• краще співвідношення забитих та пропущених очок в зустрічах між ними;
• краще співвідношення очок в усіх зустрічах.

У волейболі:
• краще співвідношення виграшних і програшних партій в усіх зустрічах;
• краще співвідношення виграшних і програшних очок в усіх зустрічах;
• за результатами гри між спірними командами.

У гандболі:
• більшу кількість очок в іграх між ними;
• кращу різницю м’ячів у іграх між ними;
• кращу різницю м’ячів в усіх іграх;
• краще співвідношення м’ячів в усіх іграх.

У футболі:
•більшу кількість очок в іграх між ними;
• більшу кількість перемог;
• кращу різницю забитих і пропущених м’ячів в іграх між ними, а потім у всіх 
іграх;
•більшу кількість забитих м’ячів;
• меншу кількість порушень (вилучення -  3 очка, попередження -  1 очко).

Тривалість ігор:

- баскетбол -  4 тайми по 10 хвилин;
- волейбол -  3 партії;
- гандбол -  2 тайми по 20 хвилин;
- футбол -  2 тайми по 35 хвилин.



6.2 ЛЕГКА АТЛЕТИКА
6.2.1. Програма змагань: ,

Юнаки: - біг 100 м, 200 м, 400 м, 800 м;
- стрибки у довжину, у висоту;
- штовхання ядра 5 кг,
- естафетний біг 4x100 м.

Дівчата: - біг 100 м, 200 м, 400 м, 800 м;
- стрибки у довжину, у висоту;
- штовхання ядра 3 кг;;
- естафетний біг 4х'100 м.

6.2.2 На кожний вид програми можна заявити не більше 2 спортсменів.
6.2.3.Кожний учасник може виступати у 2 видах програми на естафеті.
6.2.4.До командного заліку зараховується:
• для команд І, II групи -  12 кращих результатів, у тому числі 2 естафети;
• для команд III - IV групи -  10 кращих результатів, у тому числі 2 естафети;

6.3. НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС

6.3.1. Змагання особисто-командні, проводяться з 3-х партій.
6.3.2. Особисті змагання проводяться за олімпійською системою з визначенням 
усіх місць.
6.3.3. Систему проведення змагань буде визначено головною суддівською 
колегією відповідно кількості учасників.
6.4.4.3а однакової кількості очок у двох і більше команд, реревага надається 
команді, яка має послідовно більшу кількість перших, других і т.д. місць

6.4. ШАХИ

6.4.1. Змагання проводяться по коловій системі з розподілом на 4 підгрупи 
(жеребом) із виходом у фінал по 2 команди (І, II місця).
6.4.2.Система проведення фінальних змагань визначається головною 
суддівською колегією в день проведення змагань.
6.4.3 .Контроль часу 15 хвилин на кожного учасника.
6.4.4.Команда-переможець визначається за найбільшою кількістю набраних 
очок - за перемогу -  1 очко, поразку -  0 очок, нічия -  0,5 очок.
6.4.5.При однаковій кількості очок перевага надається команді по особистій 
перемозі на 1, 2, 3 дошках -  послідовно.

6.5. ФУТБОЛ

6.5.1. Календар ігор складається в день приїзду команд на змагання жеребом, 
який проводить головна колегія суддів.



6.5.2. Змагання проводяться за правилами Ф1ФА.
6.5.3. Місця команд визначаються за більшою кількістю набраних очок. 

За перемогу нараховується -  3 очки, нічию -  1 очко, поразку -  0 очок.
6.5.4. Дозволяється заміна 7 гравців.
6.5.5. В разі нічийного результату в стиковій грі, призначаються 11 

метрові штрафні удари без додаткового часу.

6.6. Обласний етап Всеукраїнського 

фізкультурно-патріотичного фестивалю 

«КОЗАЦЬКИЙ ГАРТ»

6.6.1. І тур -  загальноосвітні школи (до 15 квітня 2018 р.);
6.6.2. II тур -  районний (міський) (до 1 травня 2018 р.);
6.6.3. III тур -  обласний, згідно Календарного плану спортивно-масових 

заходів.
6.6.4. У першому турі беруть участь учні 5-10 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, які за станом здоров’я віднесені до основної медичної 
групи. У II -  III турах (районні, обласні) беруть участь збірні команди 
загальноосвітніх навчальних закладів у складі 12 спортсменів:
5 клас- 1 хл. + 1 дів.;
6 клас -  1 хл. + 1 дів.;
7 клас- 1 хл. + 1 дів.;
8 клас -  2 хл. + 2 дів.;
10 клас -  1 хл. + 1 дів.

6.6.5. В разі відсутності в школі 10 класу до складу команди дозволяється 
включати учнів 9 класу.

6.6.6. Вік учасників може різнитися в межах двох календарних років. 
Збірну команду супроводжує вчитель фізичної культури та представник 
загальноосвітнього навчального закладу.

6.6.7. У разі невідповідності даних учасника змагань, до зазначених у 
його картці, команда підлягає дискваліфікації.

Програма фестивалю:

Програма фестивалю складається з таких видів:
- човниковий біг 4x9м (хлопці, дівчата);
- стрибки у довжину з місця (хлопці, дівчата);
- перетягування канату (хлопці);
- стрибок через скакалку протягом 30 сек. (дівчата);
- естафета;
- конкурс знавців історії України, її спортивних досягнень та 

олімпійського руху (за часи незалежності України);
- презентація навчального закладу (обов’язково).



Умови виконання випробувань фізкультурно-патріотичного фестивалю 
«Козацький гарт» школярів України 2017 рік додаються (додаток 3).

При необхідності умови виконання окремих видів програми змагань 
можуть бути змінені суддівською колегією відповідного рівня.

Визначення переможців Фестивалю

Команда-переможець у змаганнях з «човникового бігу» визначається за 
сумою кращих результатів ( 5 юнаків, 5 дівчат), а також у змаганнях зі стрибків 
у довжину з місця.

Команда-переможець у стрибках через скакалку визначається за 
найбільшою кількістю повторів за 30 секунд 5 учасниць.

Команда-переможець в естафеті визначається за кращим часом.
конкурс знавців історії України, її спортивних досягнень та Олімпійського 

руху (за часи незалежної України) оцінюється по одному балу за кожну 
правильну відповідь на 30 питань. Команда-переможець визначається за 
найбільшою сумою балів.

Перетягування каната проводиться за олімпійською системою. Місця між 
командами, які програли, розподіляються за кращим часом спарингу.

Загальнокомандне місце визначається за найменшою сумою місць, 
набраних командою в усіх видах спортивної програми. Якщо сума місць у двох 
або більше команд однакова, перевага надається команді, яка має послідовно 
більше 1, 2, 3 і так далі місць. У разі більшості й цього показника, перевага 
надається тій команді, яка має більше 1, 2, 3 і далі місць в особистому заліку.

6.7. Обласний етап Всеукраїнських змагань 
«СТАРТИ НАДІЙ»

6.7.1. До участі у змаганнях «Старти надій» допускаються учні 
загальноосвітніх навчальних закладів, які навчаються у 7 класі (у поточному 
навчальному році) та за станом здоров'я віднесені до основної медичної групи.

6.7.2. На І (шкільному) етапі змагання проводяться серед учнів 7 класів.
6.7.3. На II (районному (міському) та на III (обласному) етапах беруть 

участь учні 7 класів загальноосвітнього навчального закладу.
6.7.4. Склад команди: 14 учасників (незалежно від статті), вчитель 

фізичної культури та класний керівник.
6.7.5. Персональну відповідальність за здоров'я учасників під час змагань, 

крім випадків травмування, несуть лікарі, які надали дозвіл на участь у 
змаганнях.

6.7.6. Усі учасники команди, яка бере участь у фіналі обласних змагань, 
повинні мати єдину спортивну форму.

6.7.7. Переможці визначаються в особистій та командній першостях.
6.7.8. Команда-переможець у кожному виді програми змагань на першість 

школи, району (міста), області визначаються за сумою 12 (незалежно від статі) 
кращих результатів за таблицею очок (додаток № 4).



6.7.9. Особисті місця визначаються за кращими результатами у кожному 
виді програми. Загальнокомандне місце у командному заліку визначається за 
найбільшою сумою очок, набраних в окремих видах програми змагань.

6.7.10. За умови рівності очок у двох чи більше команд перевага 
надається команді, яка має більше І, II, III командних місць в особисто- 
командній першості. У разі рівності цього показника перевага надається 
команді, у якої більше І, II, III місць в особистій першості.

6.7.11. Команди, які посіли І, II, III місця у загальнокомандному заліку 
обласного етапу нагороджуються дипломами, представники команд -  
грамотами обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 
спорту МОН України.

6.7.12. Команда, яка посіла найвище місце серед загальноосвітніх 
навчальних закладів сільської місцевості нагороджується дипломами обласного 
відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.

6.8.0бласний етап Всеукраїнських змагань 
«ОЛІМПІЙСЬКЕ ЛЕЛЕЧЕНЯ»

6.8.1. Змагання проводяться у 3 етапи:
• у першому етапі (шкільні змагання) беруть участь команди, сформовані з 
учнів 12-14 років;
• у II етапі (районні, міські змагання) беруть участь збірні команди 
загальноосвітніх навчальних закладів, сформовані з учнів 12-14 років, з яких 
обов’язково не менше по 1 хлопцю та 1 дівчині кожного віку: 12, 13, 14 років;
• у III етапі приймають участь команди-переможниць районних (міських) 
змагань, віком 12-14 років, з яких обов’язково по 1 хлопцю та 1 дівчині 
кожного віку: 12, 13, 14 років.

6.8.2. Програма змагань:
• презентація команди (до 5 хвилин);
• рухлива гра «п’ятнашки»;
• олімпійська вікторина -  30 тестових питань, контроль часу 15 хвилин;
• комбінована естафета:

№
етапу

Відстань Інвентар 
на етапі

Зміст Опис дій учасників

1
хлопці

Ведення
футбольного
м’яча

1 ф/м’яч, 
5 фішок, 
1 обруч

Учасник обводить 5 
фішок, які розташовані 
по одній лінії на 
відстані 3 м одна від 
одної до обруча та 
залишає м’яч в обручі. 
Оббігає стояк, біжить до 
початку етапу, передає 
естафету - торканням 
наступного учасника.

Не обведена фішка - 1с. 
Торкання фішки - 0,2с. 
Зупинка м’яча в обручі - 
до виправлення 
помилки, якщо м’яч 
викотився.



2
дівчата

Перенесення 
тенісного 
м’яча на 
ракетці для 
бадмінтону

1 б/ракетка 
1 т/м’яч

Учасниця переносить 
тенісний м’яч на ракетці 
для бадмінтону з 
низеньким бортиком, до 
лінії де знаходиться 
обруч та залишає м’яч і 
ракетку в обручі. Оббігає 
стояк, біжіть назад, 
передає естафету 
торкнувшись наступного 
учасника.

Якщо м’яч впав с 
ракетки-учасник 
повинен покласти м’яч 
на ракетку в місці 
падіння і продовжувати 
біг.
Ракетка з м’ячем ' в 
обручі - до 
виправлення помилки

3
хлопці

Перенесення
«кавунів»

2
приспущені
б/м’яча

Учасник переносить 
«Кавуни», оббігає стояк 
повертається на лінію 
старту, кладе м ’ячі в 
обруч. І тільки після 
цього передає естафету.

Якщо м’яч впав його 
треба підняти і 
продовжити рух 3 місця 
падіння. Два м’ячі в 
обручі - до виправлення 
помилки.

4
дівчата

Ведення
баскетбольного
м’яча

1 б/м’яч, 
5 стійок

Учасниця обводить 5 
стійок, які розташовані 
по одній лінії 3 м одна 
від одної, до обруча та 
залишає м’яч в обручі. 
Оббігає стояк біжить до 
лінії старту. Передає 
естафету.

Пробіжка - 0,2 с.
Не обведена фішка - 1с. 
Торкання фішки - 0,2с. 
Не правильне ведення - 
0,2с.
Зупинка м’яча в обручі 

до виправлення 
помилки.

5
хлопці

Лабіринт 5 обручів 
на
підставці

Учасник долає дистанцію 
змійкою крізь обручі, які 
розташовані один за 
одним, в одну лінію на 
відстані 3 м. Передача 
естафети.

Торкання обруча - 0,2с. 
Падіння - 1с.

*

6
дівчата

Тунель 3 обруча 
на
підставці

Учасниця пробігає 
дистанцію кріс обручі, 
які розташовані (тунель) 
на відстані 3 м один від 
одного. Передає 
естафету.

Торкання обруча - 0,2с. 
Падіння - 1с.

7
хлопці

Посадка
картоплі

3 обручі, 
3 т/м’яча, 
кошик

Учасник с кошиком в 
якому знаходиться 3 
т/м’яча, пересувається по 
дистанції и по черзі 
кладе «картоплю» у 
кожну «лунку» (обруч), 
які знаходяться на 
відстані 3 м одна від 
одної. І передає кошик 
наступному учаснику

Не покладений м'яч в 
обруч - виправити 
помилку.
Учасник повинен 
закінчити без порушень



8
дівчата

Збір урожаю 3 обручі. 
3 т/ м ’яча

Учасниця з кошиком 
збирає «урожай» по черзі 
з кожної «лунки». 
Залишає відро з 
м’ячиками в обручі і 
передає естафету.

Учасниця закінчує без 
порушень.
Залишити відро з 3 
м’ячиками в обручі - до 
виправлення помилки.

9
хлопці

Перехресні
стрибки
(класики)

На
на
ні

п
ма
кл

ідлозі
льова
асики

Учасник біжить до 
класиків стає в середину 
і починає стрибати: в 
перед, в середину, в 
право, в середину, в ліво, 
в середину, назад в 
середину, назад в 
середину. Потрібно 
зробити 3 кола, потім 
біжить до стояка оббігає 
його повертається на 
лінію старту і передає 
естафету.

Наступ на лінію - 0,5с. 
Порушення схеми - 

зауваження судді та 
повернення учасника в 
квадрат, де буда 
допущенна помилка.

10
дівчата

Подолання
бар’єрів

5 бар’єрів Учасниця долає бар’єри 
по прямій висотою 50 см, 
які знаходяться на 
відстані 3 м один від 
одного. Передає естафету

Учасниця повинна 
закінчити естафету без 
порушень, подолати всі 
бар’єри.
Торкання і падіння 
бар’єру, не зарахо
вується, як помилка.Н  . ..

хлопці
Біг між 
стояками

9 стояків 
висотою 
до 160см

Учасник оббігає 9 
стояків, які стоять по 
прямій, повертається 
назад і передає естафету 
наступному учаснику.

Торкання стійки - 0,2с. 
Падіння стійки - 1с.
Не оббігання стійки - 
5с.

12
дівчата

Біг по драбині 2
горизонта
льні
драбини

Учасниця долає 
дистанцію по 
горизонтальній драбині 
ступаючи на кожен 
прямокутник.

Наступ на ланцюг 
драбини - 0,2с.
Не подолання інтервалу 
драбини - 1с.

Примітки:
1 Якщо учасник не виконає вимогу судді виправити помилку, команда 

знімається з цього виду змагань.
2 Після виконання завдання на етапі, учасник оббігає стояк, 

повертається на лінію старту, передає естафету згідно вимог даного 
положення.

6.9. Обласний етап Всеукраїнських змагань 
«ОЛІМПІЙСЬКІ НАДІЇ»

Фінал обласних змагань проводиться серед учнів 1-4 класів з 4 видів 
спорту -  шахів, настільного тенісу, легкої атлетики, міні-футболу,



Міні-футбол
В змаганнях приймають участь збірні команди районів (міст). Склад 

команди 7 чоловік. Спортивна форма єдиного зразку, м ’яке спортивне взуття. 
Усі учасники повинні пройти медичне обстеження. Система проведення 
змагань буде визначена в залежності від кількості заявлених команд (команди 
розподіляються на підгрупи).

Місця команд визначаються за найбільшою сумою набраних очок. За 
однакової кількості очок у двох і більше команд перевага віддається команді, 
що має послідовно:
• більшу кількість очок в іграх між ними;
• кращу різницю забитих і пропущених м’ячів в усіх іграх;
• кращу різницю забитих і припущених м’ячів в іграх між ними.

Змагання проводяться за правилами ФІФА.
Тривалість гри: 2 тайми по 10 хвилин, перерва -  5 хвилин.

Настільний теніс
Склад команди -  1 хлопчик та 1 дівчина. Змагання особисті з командним 

заліком. Всі зустрічі проводяться з 3 партій за олімпійською системою з 
розігруванням усіх місць. Переможці визначаються окремо серед хлопців і 
серед дівчат. Учасники повинні мати спортивну форму (колір футболки різний, 
окрім білого).

Шахи
Склад команди 1 хлопчик та 1 дівчина. Змагання особисті з командним 

заліком проводяться за Швейцарською системою. Місця команд визначаються 
за найбільшою сумою очок, набраних учасниками.

При однаковій кількості очок у двох і більше команд перевага надається 
команді, що має найменшу суму місць, зайнятих учасниками. При рівності 
цього показника перевага надається команді, учасники якої посіли послідовно 
більше 1, 2, 3 і т. д. місць. Місця зайняті спортсменами на кожній дошці 
визначаються за більшою кількістю очок (перемога -  1 очко, нічия -  0,5 очок, 
поразка -  0 очок).

Легка атлетика
Склад команди 3 хлопці та 3 дівчини. Змагання проводяться за 

програмою «Дитяча легка атлетика», з видів програми: комбінована 
«човникова» естафета, стрибки вперед в присіді, стрибки в різні сторони, 
стрибки зі скакалкою. Опис виконання програми додається (додаток 5).

Загальнокомандне місце в змаганнях «Олімпійські надії» визначається за 
сумою набраних очок з 4 видів змагань: міні-футболу, легкої атлетики, 
настільного тенісу, шахів. При рівності очок у двох і більше команд перевага 
надається команді, що має більше призових місць або кращі результати в 
змаганнях з легкої атлетики.



7. Безпека та підготовка місць проведення заходу

Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. № 2025 «Про порядок 
підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для 
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів».

8. Умови визначення першості 
та нагородження переможців і призерів

8.1. Загальнокомандне місце серед команд районів (міст) області 
визначається за найменшою сумою місць, що зайнято збірною командою 
території у всіх видах програми XVII обласних Спортивних ігор по 4 групам 
окремо.

8.2. Командні місця в кожному виді спорту визначаються за системою:
І місце -  1 очко, II місце -  2 очка, III місце -  3 очка і т.д.

8.3. Команди територій з баскетболу, волейболу, гандболу, футболу серед 
юнаків та дівчат, які не отримали права участі у фінальних змаганнях, очки 
нараховуються за зайняті місця в зональних змаганнях: за III місце (9-12 місце) 
в зоні -  10 очок, за -  IV місце (13-16 місце) в зоні -  14 очок, за V місце -  (17- 
20 місце) 18 очок і т.д.

8.4. За неучасть команд визначених кількості видів (10) програми змагань, 
території нараховується 28 місце за кожну неучасть

8.5. Команди, які посіли І, II, III місця в групах у загальнокомандному 
заліку нагороджуються дипломами обласного відділення (філії) Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

8.6. Збірні команди районів (міст), які посіли І, II, ,111 місця у видах 
спорту, нагороджуються дипломами обласного відділення (філії) Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

9. Умови фінансування заходу

9.1. Витрати на проведення І (шкільного) етапу змагань в 
загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється за рахунок навчальних 
закладів.

9.2. Витрати на проведення II етапу (районні (міські)) змагань 
здійснюється за рахунок відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, 
міських та сільських рад.

9.3. Витрати на участь збірних команд в обласних зональних та фінальних 
змаганнях здійснюється за рахунок установ, що їх відряджають.

9.4. Миколаївське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України несе витрати 
пов’язані з проведенням зональних і фінальних змагань обласного етапу: 
нагородженням команд кубками (за наявності фінансування), дипломами, 
друкуванням протоколів змагань, забезпечує роботу суддівських бригад.



Додаток 1
до Положення про проведення 
XVII обласних Спортивних ігор 
серед учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів 2017-2018 н.р.

ІМЕННА ЗАЯВКА

на участь в XVII обласних Спортивних іграх 
серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів

від району (міста)

(вказати вид спорту)

№
з/п

Прізвище,
ім’я

(повністю)

Рік
народження

Місто
(село)

Школа Клас Термін
проведення
медогляду

Дозвіл
лікаря

і
печатка

До змагань допущено 

Лікар _____________
(підпис)

М.П.

Представник команди

Директор школи

Начальник відділу 
(управління) освіти

М.П.

учасників.

/
(П.І.Б.)

(підпис) (П.І.Б.)

/ /
(підпис) (П.І.Б.)

/ /
(підпис) (П.І.Б.)



Додаток 2
до Положення про проведення 
ХУІІ обласних Спортивних ігор 
серед учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів 2017-2018 н.р.

Звіт про проведення 
шкільних, районних (міських) змагань та змагань ОТГ 

за програмою XVII обласних Спортивних ігор серед учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів 2017-2018 навчального року

________________________________________________ району (міста), ОТГ

з  ______________________________________________ _____________________________________________
(назва виду змагань)

1. Кількість ЗН З______________________________________________________.

2. Кількість учнів в ЗНЗ________________________________________________

3. Кількість ЗНЗ, які провели змагання з ____________ ______________ .
(вид програми змагань)

4. Кількість команд взяли участь в шкільних змаганнях___________________ .
*>

5. Кількість команд взяли участь в районних (міських) змаганнях, ОТГ_______

6. Перелік команд, які посіли І, II, III місце та прізвища директорів, вчителів 
ЗНЗ

Головний судця ________________ /___________________________ /

Начальник відділу 
(управління) освіти

(підпис)

/

(П.І.Б.)

/

Спеціаліст з фізичного 
виховання

(підпис)

/

(П.І.Б.)

/
(підпис) (П.І.Б.)



Додаток З
до Положення про проведення 
XVII обласних Спортивних ігор 
серед учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів 2017-2018 
навчального року

Умови виконання випробувань 
фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України

«Козацький гарт 2017»

Човниковий біг 4 х9 м
Учасники повинні бути одягнуті в легкоатлетичні труси, майки, 

заправлені в труси, або в легкоатлетичні комбінезони. Взуття повинне 
захищати ноги та забезпечувати міцний контакт з поверхнею майданчика. 
Після виклику в учасника є 15 сек. щоб почати виконання вправи.

Техніка виконання вправи: учасник займає положення високого старту за 
стартовою лінією, за командою він пробігає 9м до лінії бере кубик, який 
лежить у півколі Я-50см повертається бігом назад і кладе його у стартове 
півколо К-50см. Потім біжить за другим кубиком на наступну відстань 9м, 
взявши його повертається назад і кладе його у друге стартове півколо Я -50см.

Оцінка виконання. Вправа оцінюється за кількістю затраченого часу на 
виконання вправи. Час визначається з точністю до 0,01 сек.

Обладнання та інвентар: два кубика 5 x 5  см, прапорець для судді, 
стартова розмітка, секундомір.

Примітка: якщо кубик покладено не в півколо суддя піднімає прапорець і 
час не зупиняється поки помилка не буде виправлена та учасник не фінішує.

Стрибок у довжину з місця (хлопці, дівчата).
Учасники повинні бути одягнуті в легкоатлетичні труси, майки, 

заправлені в труси, або в легкоатлетичні комбінезони. Взуття повинне 
захищати ноги та забезпечувати міцний контакт з поверхнею майданчика. 
Після виклику в учасника є 15 сек. щоб почати виконання вправи.

Техніка виконання вправи: учасник випробування стає носками до лінії 
відштовхування. Стрибок проводиться з положення «Старт плавця», 
відштовхуючись двома ногами. На виконання вправи учасник має дві спроби. 
Зараховується кращий результат.

Оцінка виконання. Оцінка дій учасника починається з моменту прийняття 
вихідного положення. Сигналом готовності учасника до початку виступу є 
піднята вгору права рука. За командою судді учень виконує стрибок з місця.

Результат учасника зараховується при умові виконання всіх вимог і 
вимірюється (см) від найближчої до бруска точки приземлення.



Обладнання та інвентар: рулетка, прапорець для судді, стартова 
розмітка, сектор для стрибків у довжину або мати для приземлення, якщо 
змагання проводяться у спортивному залі.

Примітка: фіксується результат учасника (см).
Стрибки через скакалку протягом ЗО сек. (дівчата)

Дівчата можуть бути одягнені в купальники, комбінезони або футболки із 
короткими брюками («лосинами»). Вправа може виконуватися в кросівках, 
шкарпетках, чешках. Після виклику судді в учасниці є 15 сек. щоб почати 
виконання вправи.

Оцінка виконання: Оцінка дій учасниці починається з моменту прийняття 
вихідного положення зі скакалкою в руках (скакалка за спиною) у секторі. 
Сигналом готовності учасниці до початку виступу є піднята вгору права рука. 
За сигналом судді учасниця починає стрибки на двох ногах, обертаючи 
скакалку вперед. Результатом випробування є кількість стрибків фіксацією 
судді за ЗО сек.

Обладнання та інвентар: секундомір, скакалка, прапорець для судді, 
сектор для стрибків.

Примітка: фіксується результат стрибків (разів) з одного підходу. Якщо 
скакалка заплуталась, учасниця, розплутавши її, може продовжувати стрибки 
до закінчення зазначеного часу.

Перетягування канату (хлопці)

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 каната мають бути обмотані; канат - з 
маркуванням:

а) у центрі каната;
б) дві стрічки на відстані 2,5 м від центральної стрічки в обидва боки 

каната.
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 нас 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 
кашл обома руками долонями догори.

Перший учасник здійснює захват каната якомога ближче до крайньої 
маркувальної стрічки.

За командою «Підхопити канат!» команди захвачують канат (як 
зазначено вище), ступні всією поверхнею стоять на землі.



За командою «Натягнути!» канату надається достатнє натягнення. 
Кожний учасник має прдво виставити 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!» сигнал ізується свистком 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.

1 етап - 50м (хл. 8 кл.) «Перенесення вантажу» біг з двома футбольними 
м’ячами - на лінії старту учасник 1 етапу бере зручним способом 2 м’ячі та за 
сигналом біжить з ними до учасника 2 етапу, складає м’ячі біля нього на 
землю, після чого передає естафету наступному учаснику естафети.

2 етап - 50м (дів. 8 кл.) «Стрибки з м’ячем - «вершник» 20 метрів учасник 
долає бігом до фініки де лежить футбольний м’яч, піднімає і затискаючи його 
між колін стрибає 10 метрів до наступної фініки де залишає м’яч та долає 
наступні 20 метрів бігом.

3 етап - 25м (дів. 5 кл., дів. 6 кл.) «Переправа» - дві учасниці знаходяться в 
середині гімнастичного обруча (діаметр обруча - 90 см) обличчям один до 
одного. Після прийому естафети учасниці пересуваються до фінішу боком 
приставним кроком.

4 етап - 50м (дів. 8 кл.) «Слалом» - на доріжці встановлюються стійки 
(кеглі, кубики тощо) на відстані Зм одна від одної на ширині їм, учасниця 
долає відстань етапу, оббігаючи стійки.

Естафета
Етапи естафети:

1 етап - 50м - «перенесення вантажу» біг з двома м’ячами
2 етап - 5 0 м -  «стрибки з м’ячем «вершник»
3 етап - 25м - «переправа»

(хл. 8 кл.); 
(дів. 8 кл.); 
(дів. 5кл., 
дів. бкл.); 
(дів. 8 кл.); 
(хл. 7 кл.); 
(дів. 7 кл.); 
(хл. 10 кл., 
хл. 5 кл.); 
•(хл. 8 кл.); 
(хл. 6 кл.); 
(дів. 10 кл.)

4 етап - 50м - «слалом»
5 етап - 50м - «через паркан »
6 етап - 25м - «стрибки зигзагом»
7 етап - 25м - «рятівник»

8 етап - 5 0 м -  «стрибунець» -
9 етап - 25м - «біг з перестрибуванням через скакалку
10 етап - 50м - «передай булаву (пірнач)»



5 етап 50м (хл. 7 кл.) «Через паркан» - бар’єрний біг: на доріжці через 
кожні 5 м встановлюються 6 перешкод висотою 80 см. Перша перешкода 
встановлюється на відстані 15 м від лінії старту. Учасник долає дистанцію 
перестрибуючи через бар’єри.

6 етап - 25м (дів. 7 кл.) «Стрибки зигзагом» - учасниця долає етап, 
стрибаючи зигзагом на двох ногах, перестрибуючи через мотузку (чи 
намальовану на землі смугу) праворуч та ліворуч.

7 етап - 25м (хл. 10 кл., хл. 5 кл.) «Рятівник»- учасники стоять біля 
стартової лінії, після передачі естафети, учасник (учень 10 класу) переносить 
козака (учня 5 класу), тримаючи його на спині та підтримуючи під стегна, 
водночас учасник,- якого несуть тримає того, хто його переносить за плечі, чи 
легко за шию.

8 етап - 50м (хл. 8 кл.) «Стрибунець» - учасник етапу стоїть біля стартової 
смуги, після передачі естафети починає стрибати на правій нозі 15 м. до 
першої фішки, потім на лівій нозі 15 м. до наступної фішки та закінчує етап 
бігом 20м.

9 етап - 25м (хл. 6 кл.) «Біг з перестрибуванням через скакалку» - учасник 
етапу стоїть біля стартової смуги та після передачі естафети просувається 
вперед бігом, перестрибуючи через скакалку, яка обертається.

10 етап - 50м (дів. 10 кл.) «Передай булаву(пернач)» - учасниця долає 
бігом відстань етапу до фінішу з булавою (пірначем) у руці.

Примітка:
- передача естафети вважається виконаною правильно, якщо учасник 

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

- якщо етап закінчують два учасника, то естафету передає учасник, який 
приходить останнім;

- за порушення передачі естафети команда дискваліфікується;
- за незначні порушення на етапах естафети нараховується штрафний час 

(0,2 сек.).

Конкурс «Знаток історії України, спортивних досягнень 
та олімпійського руху (за часи незалежної України)»

Форма проведення конкурсу в І-ІИ турах довільна і визначається 
суддівською колегією фестивалю.

У фінальному IV турі конкурс проводиться за тестовими завданнями з 
історії України, спортивних досягнень та олімпійського руху України (за часи 
незалежної України).

Кількість запитань - 30.
Контрольний час - 15 хв.
Загальні вказівки і зауваження: командам роздаються тестові запитання 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 закінчення 
контрольного часу. Переможець визначається за найбільшою кількістю 
правильних відповідей.

При однаковій кількості правильних відповідей місця розподіляються за 
кращим часом.

Презентація команди - козацького рою, навчального закладу, області
Презентація команди - це представлення команди з використанням танцю, 

вокалу, художнього слова, тощо, що розповідає про навчальний заклад, 
область, традиції, українського козацтва в регіоні, навчальному закладі. 
Тривалість презентації - до 5 хв (враховуючи час на підготовку) з мінімальним 
використанням атрибутики, виконаної власноруч (без професійних костюмів).

Тривалість виступу команди фіксується секундоміром.
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Таблиця нарахування очок «СТАРТИ НАДІЙ» хлопці

Очки Біг 
60 м 
(сек.)

Стрибки 
у довжину 

з/р (м) ,

Метання 
м’яча (м)

Підйом 
тулуба з 

Положення 
лежачи в 
сід (раз)

Біг 
1000 м 

(хв./сек.)

Плавання 
50 м 

(хв./сек.)

Естафета 
8x50 м 

(хв./сек.)

1 2 3 4 5 6 7 8
60 7,45 5,82 80,80 80 2.48,7 26,00 0.52,60
59 7,46 5,80 80,50 79 2.49,1 26,50 0.52,72
58 7,47 5,78 80,10 78 2.49,5 27,30 0.52,84
57 7,48 5,77 79,70 77 2.49,8 27,70 0.52,96
56 7,49 5,75 79,30 76 2.50,2 28.30 0.53,08
55 7,50 5,74 78,90 75 2.50,5 29,00 0.53,20
54 7,52 5,72 78,10 74 2.51,2 29,70 0.53,40
53 7.54 5,69 77,30 73 2.51,9 30,20 0.53,60
52 7,56 5,66 76,50 72 2.52,5 30,70 0.53,80
51 7,58 5,63 75,75 71 2.53,2 31,20 0.54,00
50 7,60 5,60 75,10 70 2.53,8 32.30 0.54,20
49 7,63 5,57 74,10 69 2.54,5 33,00 0.54,55
48 7,65 5,53 73,20 68 2.55,3 33,70 0.54,90
47 7,67 5,49 72,30 67 2.56,0 34,80 0.55,25
46 7,70 5,45 71,40 66 2.56,8 ' 35,90 0.55,60
45 7,73 5.41 70,50 65 2.57,6 36,90 0.55,75
44 7,75 5,38 69,70 64 2.58,5 38,10 0.55,90
43 7,77 5,35 68,90 63 2.59,3 39,00 0.56,05
42 7,80 5,32 68,10 62 3.00,2 40,00 0.56,20
41 7,83 5,28 67,00 61 3.01,3 41,00 0.56,45
40 7,87 5,23 65,90 60 3.02,4 42,00 0.56,85
39 7,90 5,18 64,80 59 3.03,5 43,00 0.57,20
38 7,93 5,14 63,80 58 3.04,4 44,00 0.57,50
37 7,97 5,10 62,80 57 3.05,6 45,00 0.57,85
36 8,00 5,06 61,80 56 3.06,7 46,00 0.58,20
35 8,03 5,03 60,80 55 3.07,9 46,20 0.58,40
34 8,07 4,99 59,75 54 3.09,0 46,80 0.58,60
33 8,10 4,95 58,70 53 3.10,1 47,00 0.58,80
32 8,13 4,92 57,50 52 3.11,1 47,40 0.59,20
31 8,17 4,88 56,30 51 3.12,1 47,80 0.59,60
30 8,20 4,84 54,90 50 3.13,1 48,20 1.00,00
29 8,23 4,81 54,30 49 3.14,3 48,80 1.00,35
28 8,27 4,78 53,70 48 3.15,4 49,20 1.00,60
27 8,30 4,74 53,10 47 3.16,5 50,00 1.00,80
25 8,37 4,67 51,60 45 3.18,5 52,00 1.01,75



1 2 3 4 5 6 7 8
24 8,40 4,64 , 50,90 44 3.19,6 53,80 1.02,20
23 8,43 4,60 50,00, 43 3.20,7 55,00 1.03,90
22 8,46 4,57 49,10 - 3.21,8 56,50 1.03,55
21 8,50 4,54 48,20 42 3.22,9 58,00 1.03,20
20 8,53 4,50 47,30 - 3.24,0 59,50 1.03,50
19 8,57 4,47 46,40 41 3.25,1 1.01,00 1.03,85
18 8,6 4.44 45,50 40 3.26,2 1.02,00 1.04,20
17 8,70 4,37 44,43 - 3.29,5 1.03,00 1.04,80
16 8,80 4,29 43,52 39 3.32,9 1.04,00 1.05,40
15 8,90 4,21 42,62 38 3.36,3 1.05,00 1.06,00
14 9,00 • 4,13 41,81 37 3.39,6 1.07,00 1.06,60
13 9,10 4,05 41,01 - 3.43,0 1.09,00 1.07,20
12 9,20 3,98 40,20 36 3.46,4 1.11,00 1.07,80
11 9,30 3,90 39,29 - 3.49,7 1.14,00 1.08,40
10 9,40 3,82 38,49 35 3.53,1 1.17,00 1.09,00
9 9,50 3,74 37,68 - 3.56,4 1.20,00 1.09,60
8 9,60 3,66 36,88 34 3.59,7 1.24,00 1.10,20
7 9,70 3,59 36,07 33 4.03,0 1.28,00 1.10,80
6 9,80 3,51 35,27 32 4.06,6 1.33,00 1.11,40
5 9,90 3,43 34,46 31 4.10,2 1.38,00 1.12,00
4 10,00 3,35 33,66 з о 4.13,8 1.40,00 1.12,60
3 10,10 3,27 32,85 - 4.17,4 1.42,00 1.13,20
2 10,20 3,19 32,05 29 4.21,0 1.44,00 1.13,80
1 10,30 3,11 31,24 28 4.24,6 1.50,00 1.14,40

Таблиця оцінки результатів змагань «Старти надій» дівчата

ОЧКИ
БІГ 
60 м 

(сек.)

Стрибки
У

довжину 
з/р (м)

Метання 
м’яча (м)

Підйом 
тулуба в сід 

(раз)

БІГ 800 м 
(хв./сек.)

Плавання 
- 50 м 

(хв./сек.)

Естафета 
8 х 50 м 

(хв./'сек.)

1 2 3 4 5 6 7 8
60 8,02 5,01 54,10 70 2.22,80 28.00 0.52,60
59 8,04 4,98 53,75 69 2.23,00 29.00 0.52,72
58 8,05 4,95 53,35 68 2.23,23 29.70 0.52,84
57 8,06 4,92 52,95 67 2.23.46 30.30 0.52,96
56 8,07 4,89 52,60 66 2.24,09 30.90 0.53,08
55 8,08 4,86 52,20 65 2.24,32 31.50 0.53,20
54 8,11 4,83 51,60 64 2.25,15 32.10 0.53,40
53 8,14 4,77 51,00 63 2.26,00 32.70 0.53,60
52 8,17 4,75 50,40 62 2.26,42 33.30 0.53,80
51 8,20 4,73 49,80 61 2.27,25 34.90 0.54,00
50 8,23 4,71 49,20 60 2.27,68 35.60 0.54,20
49 8,28 4,68 48,45 59 2.28,56 36.30 0.54,55
48 8,34 4,65 47,70 58 2.29,44 37.00 0.54,90
47 8,39 4,62 46,95 57 2.30,32 37.80 0.55,25
46 8,45 4,59 46,20 56 2.31,20 38.60 0.55,60
45 8,50 4,56 45,52 55 2.32,04 39.60 0.55,75
44 8,56 4,53 44,85 54 2.32,88 40.70 0.55,90
43 8,61 4,50 44,17 53 2,33,72 41.80 0.56,05



1 2 3 4 1 5 І 6 7 8
42 9,67 4,47 43,50 51 2.34,56 43.00 0.56,20
41 9,72 4,43 42,70 - 2,35,63 44.20 0.56,45
40 8,78 4,40 41,90 50 2.36,70 45.50 0.56,85
39 8,86 4,37 41,10 49 2.37,76 46.90 0.57.20
38 8,95 4,34 40,23 48 2.38,88 48.30 0.57,50
37 9,03 4,30 39,36 47 2.40,00 49.70 0.57,85
36 9,12 4,26 38,50 46 2.41,12 51.20 0.58,20
35 9,20 4,22 37,40 - 2.42,30 52.60 0.58,40
34 9,29 4,19 36,30 45 2.43,47 54.10 0.58,60

' 33 9,37 4,16 36,20 44 2.44,64 55.60 0.58,80
32 9,45 4,12 35,40 43 2.45,71 57.10 0.59,20
31 9,54 4,09 * 34,60 42 2.46,78 58.60 0.59,60
зо 9,63 4,06 33,80 41 2.47,84 1.00.00 1.00,00
29 9,64 4,03 33,43 - 2.48,90 1.01.60 1.00,35
28 9,67 4,01 33,06 40 2.50,05 1.03.10 1.00,60
27 9,71 3,98 32,70 39 2.51,20 1.04.70 1.00,80
26 9,75 3,95 31,66 38 2.52,32 1.05.00 1.01,25
25 9.80 3,92 30,63 37 2.53,44 1.06.00 1.01,75
24 9,84 3,89 29,60 36 2.54,56 1.07.00 1.02,20
23 9,89 3,86 28,90 - 2.55,68 1.08.00 1.03,90
22 9,93 3,83 28,20 35 2.56,80 1.09.00 1.03,55
21 9,98 3,80 27,50 - 2.57,92 1.10.00 1.03,20
20 10,03 3,77 26,75 34 2,59,04 1.12.00 1.03,50
19 10,11 3,75 26,00 - 3.00,16 1.14.00 1.03,85
18 10,19 3,73 25,80 33 3.01,28 1.16.00 1.04,20
17 10,27 3,68 24,30 - 3.03,45 1.18.00 1.04,80
16 10,35 3,63 24,80 32 3.05,63 1.20.00 1.05,40
15 10,43 3,58 24,30 - 3.07,80 1.22.00 1.06,00
14 10,49 3,53 23,80 31 3.09,98 ,1-24.00 1.06,60
13 10,56 3,48 23,30 - 3.12,15 1.26.00 1.07,20
12 10,62 3,43 22,80 зо 3.14,32 1.28.00 1.07,80
11 10,69 3,38 22,30 - 3.16,50 1.30.00 1.08,40
10 10,75 3,33 21,80 29 3.18,67 1.32.00 1.09,00
9 10,82 3,28 21,25 - 3.20,85 1.34.00 1.09,60
8 10,88 3,23 20,70 28 3.23,02 1.36.00 1.10,20
7 10,95 3,18 20,20 - 3.25,20 1.38.00 1.10,80
6 11,01 3,13 19,70 27 3.27,37 1.40.00 1.11,40
5 11,08 3,08 19,20 - 3.29,55 1.42.00 1.12,00
4 11,14 3,03 18,70 26 3.31,72 1.44.00 1.12,60
3 11,21 2,98 18,20 - 3.33,90 1.46.00 1.13,20
2 11,27 2,93 17,70 25 3.36,07 1.48.00 1.13,80
1 11,34 2,88 17,20 24 3.38,25 1.50.00 1.14,40
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ДИТЯЧА ЛЕГКА АТЛЕТИКА
*

Програма змагань: 

Спринт/бар’єрний човниковий біг:

Короткий опис: комбінована «човникова» естафета, яка складається зі 
спринтерського та бар’єрного бігу.

Методика виконання: Інвентар встановлюється, як показано на малюнку. 
Для кожної команди необхідно дві доріжки -  одна доріжка з бар’єрами, інша 
доріжка без бар’єрів. Перша дистанція -  бар’єрна, а потім члени команди 
біжать коротку дистанцію як звичайну естафету.

Змагання закінчуються, як тільки кожен член команди пробіг і 
спринтерську, і бар’єрну дистанцію. Естафета проводиться таким чином, щоб 
передача палички проводилася лівою рукою.

Залік: результат визначає час: перемагає команда, у якої найкращий час. 
Наступні команди займають місця відповідно до показаного часу

Стрибки вперед в присіді:

Короткий опис: стрибки на двох ногах вперед в присіді.

Методика виконання: від лінії старту учасники по черзі виконують 
«жабку» («жабка» - стрибок на двох ногах в присіді). Перший учасник команди 
стає на носки на лінії страту. Потім він (вона) присідає і стрибає вперед якомога



далі, приземляючись на обидві ноги. Помічник відмічає точку приземлення, 
найближчу до лінії старту (положення п’ят). Якщо учасник падає назад, 
відмічається точка торкання землі рукою. В свою чергу, ця точка приземлення 
стає лінією старту для другого стрибуна команди, котрий виконує стрибок 
«жабкою» з цього місця. Третій член команди стрибає від точки приземлення 
другого стрибуна, і так далі. Змагання закінчуються, коли останній член 
команди закінчив стрибок і відмічена його точка приземлення.

Вся процедура повторюється другий раз (друга спроба).

Залік: участь-бере кожен член команди. Загальна довжина всіх стрибків 
складає командний результат. Результат команди -  на підставі кращих 
результатів з двох спроб. Виміри фіксуються з точністю до 1 см.
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Стрибки в різні сторони:

Короткий опис: стрибки на двох ногах в різних напрямках.
т

Методика виконання: Від центра стрибкового кола учасник стрибає 
вперед, назад і в сторони. Старт стрибка вперед здійснюється з центра, 
потім назад в центр, потім вправо і назад в центр, потім вліво і назад в 
центр, і, зрештою, назад і знову в центр.

Залік: кожному члену команди дається 15 секунд на виконання спроби, в 
ході якої він намагається виконати якомога більше стрибків на двох ногах. За 
кожний виконаний «квадрат» (вперед, в центр, в обидві сторони, назад) дається 
одне очко, щоб в одному колі можна було набрати максимально вісім очок. Із 
двох спроб в залік іде краща з них.



Стрибки зі скакалкою:

Короткий опис: стрибки зі скакалкою (15 секунд).
Методика виконання: учасник займає положення, при якому ноги 

паралельні в стартовій позиції, скакалку він тримає двома руками за спиною. 
По команді скакалка виноситься вперед через голову і опускається вниз перед 
тулубом, спортсмен перестрибує через скакалку. Цей циклічний процес 
повторюється стільки разів, скільки можна це зробити за 15 секунд. Діти 
повинні стрибати на обох ногах. Кожній дитині дається дві спроби.

*
Залік: бере участь кожен член команди. Зараховується кожний дотик 

землі скакалкою. В першій віковій групі кращий результат кожного члена 
команди зараховується в загальний командний результат.


