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РЕГЛАМЕНТ

про проведення чемпіонату України «Стрімкий м’яч» з гандболу 
серед команд школярів 2004 та 2005 рр. н. (юнаки і дівчата) 

у 2017-2018 роках

1. Цілі і завдання

Чемпіонат України «Стрімкий м’яч» з гандболу серед команд школярів 
2004 та 2005 рр. н. (юнаки і дівчата) у 2017-2018 роках 
(далі -  чемпіонат) проводяться з метою:

подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в державі; 
активізації навчально-тренувальної роботи в загальноосвітніх 

навчальних закладах;
популяризація та пропаганда розвитку гандболу в Україні, залучення 

школярів до систематичних занять з гандболу;
підвищення виконавської майстерності школярів;
визначення найсильніших гандбольних шкільних команд України.

2. Строки і місце проведення змагань

Чемпіонат проводиться окремо у 2 етапи:
I етап: 01-07 грудня 2017 року -  відбіркові ігри;
II етап: 25-31 березня 2018 року -  фінальні ігри.
Остаточна система проведення змагань, а також місце проведення 

відбіркових та фінальних ігор серед юнаків та дівчат буде визначено після 
отримання попередніх заявок команд на участь у змаганнях Федерацією 
гандболу України (далі -  Федерація).

3. Організація та керівництво проведення заходу

Загальне керівництво організацією та проведенням чемпіонату 
здійснюється Комітетом та Федерацію.

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення чемпіонату 
покладається на відповідні обласні відділення (філії) Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, на головну 
суддівську колегію рекомендовану Федерацією та затверджену Комітетом.



4. ■ Учасники заходу

До участі у змаганнях допускаються* команди загальноосвітніх 
навчальних закладів, ДЮСШ та СДЮШОР юнаків та дівчат 
2004 і 2005 рр. н. Змагання проводяться окремо для кожної вікової групи. 
Кількість команд від кожної області та м. Києва необмежена.

Збірні команди районів, міст чи областей, а також команди 
спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю до участі у 
змаганнях не допускаються.

У складі команд можуть виступати спортсмени молодшої вікової групи 
за наявності відповідної медичної довідки. Спортсмени 2005 р. н. і молодші 
можуть виступати у складі команди 2004 р. н. та 2005 р. н. Спортсмени 
старшої вікової групи не можуть виступати у складі команди молодшої 
вікової групи свого навчального закладу.

Не дозволяється заявляти до складу команди спортсменів з інших 
областей чи міст, а також спеціалізованих спортивних закладів (спортивних 
інтернатів, спортивних - ліцеїв).

Чисельний склад команд-учасниць юнаків та дівчат складається 
з 14 спортсменів та 2 тренерів.

5. Характер заходу

Змагання командні, проводяться відповідно до діючих Правил гри, 
затверджених ІНР.

6. Програма проведення змагань

Чемпіонат проводиться серед команд юнаків та дівчат 2004 та 2005 р.н. 
окремо у 2 етапи:

I етап: 0 1 -0 7  грудня 2017 року -  відбіркові ігри;
II етап: 25 - 31 березня 2018 року -  фінальні ігри.
Ігри проводяться: для 2004 р. н. -  два тайми по 25 хвилин, 

для 2005 р. н. -  два тайми по 20 хвилин. Перерва між таймами 
складає 10 хвилин. Всі матчі чемпіонату грають офіційним гандбольним 
м’ячем проведення чемпіонату України фірми "Іоша" відповідного розміру, а 
саме:

дівчата 2004 та 2005 рр. н. -  відбіркові та фінальні ігри розмір 
м’яча № 1;

юнаки 2004 р. н. -  відбіркові та фінальні іф и  розмір м’яча № 2;
юнаки 2005 р. н. -  відбіркові ігри розмір м’яча № 1, фінальні № 2.
У змаганнях командам нараховуються за перемогу -  2 очка, за нічию -  

1 очко, за поразку -  0 очок. У разі неприбуття команди на один тур -  
їй зараховується поразка від усіх команд з рахунком 0:10. У разі неприбуття 
на два тури -  команда знімається від участі у змаганнях, а всім іншим 
командам результати ігор зі знятою командою анулюються. У випадку зняття 
команди від участі у змаганнях вона не включається до підсумкової таблиці



про проведення змагань, а результат команди , не враховується до Щорічної 
оцінки роботи тренерсько-викладацького складу, фізкультурно-спортивних 
організацій, закладів фізичної культури і спорту'.

Підсумкові місця команд визначаються за найбільшою сумою очок, які 
вони отримали протягом участі у всіх змаганнях.

За умови однакової кількості очок у двох або більше команд місця 
розподіляються за:

-  більшою кількістю очок у іграх між ними;
-  кращою різницею м'ячів у іграх між ними;
-  кращою різницею закинутих та пропущених м'ячів у всіх іграх;
-  більшою кількістю перемог у всіх іграх;
-  більшою кількістю закинутих м'ячів у всіх іграх;
-  жеребкуванням.

7. Безпека та підготовка місць проведення заходу

Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки 
учасників і глядачів під час проведення змагань проводиться у відповідності 
до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 
«Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених 
місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних 
заходів».

Відповідальність за підготовку місць проведення змагань (ігровий 
майданчик, громадський порядок) та безпеку їх проведення несуть 
організатори та головний суддя змагань.

8. Умови визначення першості та нагородження
переможців та призерів

Команди, що посіли І-ІІІ місця, нагороджуються медалями та кубками 
Федерації. Спортсмени та тренери команд, що посіли І-Ш місця 
нагороджуються дипломами Комітету.

9. Умови фінансування заходу та матеріального
забезпечення учасників

Витрати на участь команд у відбіркових іграх (проїзд в обидва кінці, 
харчування та проживання спортсменів та тренерів) за рахунок коштів 
організацій що їх відряджають. *

Витрати на участь команд у фінальних іграх (проїзд в обидва кінці 
спортсменів та тренерів) за рахунок коштів організацій що їх відряджають.

Витрати з організації і проведення змагань, а саме:
- проїзд в обидва кінці, проживання, харчування іногородніх суддів, 

делегата, секретаря-інформатора,
- харчуванню місцевих суддів,
- оренда спортивних споруд для проведення змагань,



- проживання та харчування спортсменів та тренерів під час 
проведення фінальних змагань,

- придбання канцтоварів,
- нагородження переможців,
- медичне забезпечення,
здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, передбачених 

Календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 
Комітету на 2017 рік та 2018 рік, та коштів залучених Федерацією.

Фінансові умови можуть бути змінені.

10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході

Листи-підтвердження команд на участь у змаганнях та пропозиції на 
проведення турів подаються до 20 жовтня 2017 року до Федерації, 
т/ф 289-04-01, тел. 050-991-38-11 та Комітету, т/ф 486-49-61.

Для заявки команди на участь у змаганнях, окремим документом на 
електронну пошту ('uhfl5@ukr.net) надсилаються наступні документи:

-  копія сертифіката семінару з підвищення кваліфікації тренера з 
гандболу Федерації;

-  фото команди-учасниці з підписаними нижче з ліва на право 
прізвищами гравців та тренерів (не нижче формату 2048x1536);

-  загальна інформація (історія заснування навчального закладу, кращі 
досягнення, кращі вихованці та контактні телефони керівництва навчального 
закладу і тренерів).

Примітка:

1. Під час участі команд у змаганнях (відбіркові або фінальні „ігри), до 
мандатної комісії подаються заявки в трьох примірниках, оригінали 
свідоцтва про народження та оригінали ідентифікаційного коду на кожного 
спортсмена, довідки з місця проживання та місця навчання спортсменів з 
фотокартками (завірені печатками відповідних організацій), страхові поліси 
на всіх спортсменів у дні змагань та довідки з фізкультурно-спортивних 
медичних закладів на спортсменів молодшої вікової групи з дозволом 
виступати у старшій віковій групі.

2. У разі виявлення головним суддею змагань факту заявки та виступу 
у складі будь-якої команди спортсменів старшої вікової групи або 
незаявлених осіб, терміново буде прийматися остаточне рішення відповідно 
до додатку, затвердженого Федерацією.

3. Для участі у чемпіонаті України з гандболу "Стрімкий м'яч" кожна з 
команд-учасниць повинна мати 2 комплекти ігрової спортивної форми 
контрастних кольорів.

Виїзд команд для участі у кожному етапі чемпіонату дозволяється 
лише після отримання офіційного виклику 

Федерації.
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