
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ)

Н А К А З

«/ З » &С&£ґґіі(>2§ііГ р. . м. Миколаїв №

Про внесення змін та доповнень до 
Положення про проведення 
XVII обласних Молодіжних 
спортивних ігор серед учнів 
професійно-технічних навчальних 
закладів 2017/2018 навчального 
року

З метою підвищення результативності проведення спортивно-масових 
заходів та визначення місць по трьох групах в обласних змаганнях серед 
команд професійно-технічних навчальних закладів районів і міст області,

НАКАЗУЮ:
1. Внести до Положення про проведення XVII обласних Молодіжних 

спортивних ігор серед учнів професійно-технічних навчальних закладів 
2017/2018 навчального року, затвердженого наказом Миколаївського 
обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки України від 04.09.2017 р. № 105, такі зміни та 
доповнення:

1) у пункті 2 таблицю «Строки і місця проведення обласних змагань 
серед учнів професійно-технічних навчальних закладів районів і міст області» 
викласти у такій редакції:

№
з/п Види спорту Термін

проведення
Кількість
учасників

Місце
проведення

1. Легка атлетика 12.10.2017 10 м. Вознесенськ, 
міський стадіон



2. Настільний теніс 18-19.10.2017 2+1 м. Вознесенськ, 
ДЮСШ

3. Волейбол
(зональні)

(юнаки) 26-27.10.2017 12
м. Вознесенськ, 
смт.Арбузинка, 
с.Маринівка, 
смт.Єланець

4. Волейбол
(зональні)

(дівчата) 09-10.11.2017 12
м. Вознесенськ, 
смт.Арбузинка, 

с.Маринівка, 
смт.Єланець

5. Міні-футбол
(зональні)

(юнаки) 12-13.04.2018 12
м. Вознесенськ, 
смт.Арбузинка, 

с.Маринівка, 
смт.Єланець

2). пункт 5. викласти у наступній редакції:
«5. Умови проведення змагань

XVII Спортивні ігри проводяться поетапно:
I етап -  масові змагання, в навчальних закладах;
II етап -обласні змагання, згідно даного Положення
III етап участь збірних команд учнів професійно-технічних навчальних 

закладів Миколаївської області в змаганнях Спартакіади серед учнів 
професійно-технічних навчальних закладів України 2017-2018 навчального 
року.

Термін, програму, склад команд та інші умови проведення змагань
І етапу, який передбачає залучення максимальної кількості учнів, визначає 
адміністрація навчального закладу.

Змагання II етапу XVII Спортивних ігор проводяться' у трьох групах: 
І-ІІ групи -  команди учнів професійно-технічних навчальних закладів 
м. Миколаєва, III група -  команди учнів професійно-технічних навчальних 
закладів районів і міст області:

І група -  команди юнаків ПТНЗ м. Миколаєва:
1. Вище професійне училище №21.
2. Миколаївське Вище професійне училище суднобудування.
3. Державний навчальний заклад «Вище професійне училище № 7 
м. Миколаєва».
4. Миколаївський професійне училище суднобудування.
5. Миколаївський професійний промисловий ліцей.
6. Миколаївський професійний машинобудівний ліцей.
7. Миколаївський професійний ліцей.
8. Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг.
9. Надбузький професійний аграрний ліцей.



II група - команди дівчат ПТНЗ м. Миколаєва:
1. Вище професійне училище № 21.
2. ДНЗ «Вище професійне училище № 7 м. Миколаєва».
3. ДНЗ «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну». '
4. Миколаївський професійний ліцей сфери послуг.
5. Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг.
6. Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу.
7. Миколаївський професійний промисловий ліцей.
8. Надбузький професійний аграрний ліцей.

III група -  команди юнаків і дівчат учнів професійно-технічних 
навчальних закладів районів і міст області:
1. Вознесенський професійний аграрний ліцей.
2. Вознесенський професійний ліцей.
3. ПТУ № 33 Веселинівського району.
4. Арбузинський професійний аграрний ліцей.
5. Маринівський професійний аграрний ліцей. і
6. ДНЗ «Первомайський професійний промисловий ліцей».
7. Кривоозерський професійний аграрний ліцей.
8. ДНЗ «Южноукраїнський професійний ліцей».
9. Снігурівський професійний ліцей.
10. ДНЗ «Баштанський професійний ліцей».
11 .Березнегуватський професійний ліцей.
12.ПТУ № 42 Баштанського району.
13 .Новоодеський професійний аграрний ліцей.
14.Єланецький професійний аграрний ліцей.
15.ПТУ № 17 Братського району.
16.Казанківський професійний аграрний ліцей.»

Примітка: кожна команда на змаганнях повинна мати укомплектовану 
аптечку з набором медикаментів для надання першої медичної допомоги, і 
обов'язково мати еластичний бинт, пластир, заморозки».

3) пункт 6. викласти у такій редакції:
«6. Умови визначення переможців та призерів

Загальнокомандний та командний залік XVII обласних Молодіжних 
спортивних ігор визначається у 3-х групах окремо: 

у І групі -  6 видів (юнаки); 
у II групі -  5 видів (дівчата); 
у III групі -  5 видів (юнаки, дівчата);
Загальний залік визначається за найменшою сумою набраних командами 

очок. Нарахування очок здійснюється за системою: І місце -  1 очко, II місце -
2 очка, III -  3 очка і т.д.



При визначені командної першості з виду спорту при рівності очок у 
двох і більше команд, перевага надається тій, що має послідовно більше І, II, III 
і т.д. особистих місць, а у загальнокомандному заліку І, II, III командних місць з 
видів спорту.

При неявки команди на змагання нараховується останнє місце з видів 
спорту згідно з протоколом змагань + 3 штрафних очка.

При виявлені порушень даного Положення, результати змагань 
анулюються, а при підведенні підсумків обласних змагань команді 
нараховується останнє місце + 5 штрафних очок.

Представник команди несе відповідальність за виконання учасниками 
вимог даного Положення».

4) пункт 7, викласти у такій редакції:
«7.Нагородження

Команди, які посіли призові місця в окремих видах спорту, 
нагороджуються дипломами та грамотами Миколаївського обласного 
відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України 
відповідних ступенів у кожній групі окремо.

Команди, які посіли І, II, III місця у загальнокомандному заліку, 
нагороджуються дипломами відповідних ступенів у трьох групах окремо, за 
наявності фінансування -  кубками».

2. Контроль за виконанням наказу покласти на спеціаліста І категорії 
Миколаївського обласного відділення (філії) Маляран Н.С.

Начальник відділення ,О.Ю. Кулішов

Маляран 53 55 83


