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1. Цілі та завдання

1.1. Чемпіонат України з волейболу серед команд юнаків та дівчат 
загальноосвітніх навчальних закладів -  Шкільна волейбольна ліга України 
(надалі -  ПІВЛУ) проходить у 2016 - 2020 роках.

1.2. ПІВЛУ є спортивно-масовим заходом, який об’єднує шкільну 
молодь і працівників загальноосвітніх навчальних закладів (надалі -  ЗНЗ) 
шляхом їх залучення до участі у змаганнях з волейболу в районах, містах, 
областях України і місті Києві.

1.3. Основною метою та завданнями ПІВЛУ є:
1.3.1. Формування здорового способу життя та залучення учнівської 

молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом, підвищення її 
рухової активності та зміцнення здоров'я.

1.3.2. Активізація фізкультурно-оздоровчої та виховної роботи у ЗНЗ, 
організація дозвілля юнаків і дівчат, пропаганда українського спорту.

1.3.3. Подальший розвиток і популяризація волейболу серед юнацтва.
1.3.4. Визначення за спортивним принципом кращих команд, гравців і 

вчителів фізичного виховання (надалі - представники команди) спортивних 
змагань ПІВЛУ.

2. Строки та місця проведення спортивних заходів ШВЛУ

2.1. ШВЛУ серед команд ЗНЗ проводиться поетапно:

Етапи Термін
проведення

Місце
проведення

Назва турніру

Перший
етап

грудень -  лютий райони міст 
міста України,

Першість районів міст, 
першість міст України, 

першість районів у м. Київ
Другий

етап
березень -  квітень області України, 

м. Київ
Обласні змагання, 

змагання в місті Києві
Третій

етап
травень м. Київ Всеукраїнський фінал

3. Організація та керівництво проведенням змагань ШВЛУ

3.1. Загальне керівництво з підготовки і проведення ШВЛУ серед 
команд юнаків та дівчат ЗНЗ здійснюється Міністерством освіти і науки 
України (надалі -  МОН України), Міністерством молоді та спорту України 
(надалі -  Мінмолодьспорт), Федерацією волейболу України (надалі -  ФВУ).

3.2. Безпосереднє проведення змагань ШВЛУ покладається на:
-  відділи, департаменти (управління) освіти і науки районних (міських), 

обласних та Київської міської державних адміністрацій;
-  відділи, управління молоді та спорту районних (міських), обласних та 

Київської міської державних адміністрацій;
-  обласні, Київське міське відділення (філії) Комітету з фізичного 

виховання та спорту МОН України;
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-  районні, міські, обласні та Київську міську державні адміністрації;
-  ФВУ, обласні та міські федерації волейболу;
-  ЗНЗ, на базах яких відбуваються змагання;
-  Головні суддівські колегії (надалі -  ГСК), які затверджені ФВУ та 

обласними або міськими федераціями волейболу.
3.3. Координація взаємодії офіційних структур, визначених цим 

Регламентом, які задіяні у процесі підготовки та проведення змагань ШВЛУ,
, покладається на Організаційний комітет.

3.4. Розповсюдження інформації про проведення заходів ШВЛУ 
(змагань, церемонії відкриття, закриття та нагородження) у засобах масової 
інформації та залучення партнерів ШВЛУ здійснюється Громадським 
об’єднанням «СПОРТ -  фул Інклюжин» (надалі -  «СФІ»).

3.5. Організація та проведення змагань першого етапу в районах, містах 
України та в районах міста Києва покладається на відділи освіти і відділи 
молоді та спорту районних (міських) державних адміністрацій, регіональні 
федерації волейболу та місцеві ГСК, адміністрації ЗНЗ.

3.6. Відповідальність за підготовку, проведення змагань ШВЛУ другого 
етапу (організація прийому, розміщення, харчування, медичне та культурне 
обслуговування тощо) забезпечується департаментами (управліннями) освіти і 
науки обласних та Київської міської державних адміністрацій, територіальними 
відділеннями (філіями) Комітету, управліннями у справах молоді та спорту 
обласних та Київської міської державних адміністрацій, на території яких 
проводяться змагання.

3.7. Відповідальність за підготовку, проведення змагань ШВЛУ третього 
етапу (організація прийому, розміщення, харчування, медичне та культурне 
обслуговування тощо) забезпечується Комітетом.

4. Учасники заходів ШВЛУ

4.1. У ШВЛУ беруть участь команди старшого та середнього віку 
ЗНЗ І-ІІІ ступенів (школа, спеціалізована школа (школа-інтернат), гімназія 
(гімназія-інтернат), колегіум (колегіум-інтернат), ліцей (ліцей-інтернат), що 
подали офіційну заявку, окрім закладів спортивного профілю.

Команди старшого або середнього віку ЗНЗ складаються з учнів одного
, ЗНЗ.

Вік гравців команд-учасниць змагань ШВЛУ визначається станом на рік 
початку проведення змагань.

Вікові
групи

гравців

Ігровий сезон ШВЛУ '
2016/2017 н.р 2017/2018 н.р. 2018/2019 н.р 2019/2020 н.р.

Старший
Вік

2000 р.н. 
і молодші

2001 р.н. 
і молодші

2002 р.н. 
і молодші

2003 р.н 
і молодші.

Середній
вік

2003 р.н. 
і молодші

2004 р.н. 
і молодші

2005 р.н. 
і молодші

2006 р.н. 
і молодші
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4.2. До участі в змаганнях ШВЛУ допускаються усі команди юнаків та 
дівчат одного ЗНЗ, які подали офіційну заявку у визначеному порядку.

5. Програма проведення змагань ШВЛУ

Змагання проводяться відповідно до Офіційних Правил з волейболу та 
цього Регламенту.

5.1. Склад команди для участі у грі складає до 12 гравців та одного 
представника команди. Технічна заявка надається командою на кожному етапі 
змагань із зазначенням гравців, які внесені в заявочний аркуш і отримали 
допуск-дозвіл для участі у змаганнях ШВЛУ.

5.2. Капітаном команди є один з гравців, який повинен бути 
відзначений у заявці та протоколі, окрім Ліберо (якщо такий у команді є).

5.3. Лише гравці, занесені в протокол, можуть вийти на ігровий 
майданчик і взяти у матчі. Після того, як представник і капітан команди до 
початку гри підписали протокол, внесені до нього гравці не можуть бути 
змінені.

5.4. На першому етапі змагань ігри судять вчителі фізичної культури 
ЗНЗ, які не є тренерами власних команд -  учасниць змагань, а також 
представники громадськості.

5.5. На другому та третьому етапах змагань ігри обслуговують арбітри 
районних, міських, обласних суддівських колегій, які рекомендовані технічною 
комісією ФВУ.

5.6. Висота волейбольної сітки складає для юнаків старшого віку -  243
см, середнього віку -  235 см, для дівчат старшого віку та середнього віку -  210 
см. ■*

5.7. М'яч повинен бути сферичним, з покриттям зробленим із еластичної 
натуральної або синтетичної шкіри та з внутрішньою камерою, зробленою з 
гуми або подібного до неї матеріалу. Окружність м'яча: 65-67 см, вага м'яча: 
260-280 гр.

5.8. Систему проведення змагань ШВЛУ визначає ГСК на технічній 
нараді з представниками команд напередодні початку першого та другого 
етапів змагань.

5.9. Команди, які вибороли перше місце у першості району, міста та у 
районах м. Київ, отримують право грати в другому етапі -  змагань на першість 
області та м. Київ.

5.10. На другому етапі змагань команди розігрують звання чемпіона і 
призерів, міста Києва та обласних змагань ШВЛУ.

Команда, яка виборола перше місце на другому етапі змагань у місті 
Києві та областях України, отримає право грати у третьому етапі, де 
розігрується звання чемпіона та призерів ШВЛУ серед команд ЗНЗ старшого та 
середнього віку.

5.11. Система проведення змагань третього етапу проводиться відповідно 
до Додатку 2.
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5.12. Жеребкування команд і складання розкладу ігор на змаганнях 
першого, другого і третього етапів здійснюються ГСК безпосередньо за місцем 
проведення змагань.

5.13. Команди не можуть грати більше трьох ігор впродовж одного 
ігрового дня. Між другою та третьою іграми повинна бути перерва не менше 
чотирьох годин.

6. Безпека учасників та підготовка місць проведення заходів ШВЛУ

6.1. Змагання та інші офіційні заходи ШВЛУ проводяться в діючих 
спортивних залах ЗНЗ, а також у спортивних спорудах загального 
користування, прийнятих до експлуатації спеціальними комісіями з контролю 
за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місцях для 
проведення масових спортивних і культурно-видовищних заходів (надалі — 
спортивні споруди).

6.2. Відповідальність за підготовку спортивних споруд до змагань 
покладається на їх керівників спільно з відділами, управліннями 
(департаментами) освіти і науки, районними (міськими), обласними та 
Київською міською державною адміністраціями.

Керівники спортивних споруд повинні виконувати вимоги Постанови 
Кабінету Міністрів України № 2025 від 18.12.1998 р. "Про порядок підготовки 
спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення 
масових спортивних та культурно-видовищних заходів" та/або. інших 
нормативних актів з питань безпеки спортивних споруд, які набудуть чинності 
на момент початку ігрового сезону.

6.3. Акт про готовність спортивної споруди до змагань є обов’язковим 
документом, який додається до звіту Головної суддівської колегії (див. 
Зразок 1).

6.4. Окрім цього, у другий та наступні дні змагань Головні судді 
змагань проводять додатковий огляд ігрових майданчиків, волейбольних 
конструкцій, освітлення тощо, на предмет їх відповідності Правилам 
проведення змагань та безпеки учасників. У разі виявлення невідповідності, яку 
не можна усунути до початку змагань, Головний суддя повідомляє про це 
відповідному відділу, управлінню (департаменту) освіти і науки районних 
(міських), обласних та Київської міської державних адміністрацій, керівнику 
спортивної споруди, які спільно ухвалюють рішення щодо подальших дій.

7. Умови визначення першості та нагородження 
переможців і призерів змагань ШВЛУ

7.1. Ігри проводяться з трьох 
нараховується:

а) за перемогу з рахунком 2:0
б) за перемогу з рахунком 2:1
в) за поразку з рахунком 1:2
г) за поразку з рахунком 0:2

партій, за результатами яких командам

-  З очки;
-  2 очки; «
-  1 очко;
-  0 очок;
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д) за технічну поразку -  0 очок.
7.2. За неявку команди на гру, з причини недисциплінованої поведінки 

гравців однієї з команд та в разі, якщо у складі команди грав незаявлений або 
дискваліфікований гравець, цій команді зараховується технічна поразка з 
рахунком 0:2 (0:25; 0:25), а команді-суперниці зараховується перемога з 
рахунком 2:0 (25:0, 25:0).

7.3. Якщо у групових змаганнях дві або більше команди наберуть 
однакову кількість очок, то переможець визначається за:

а) кращим співвідношенням партій в іграх між всіма командами;
б) кращим співвідношенням м'ячів у іграх між всіма командами.
7.4. У разі рівності всіх показників за підсумками ігор, місця команд 

визначаються шляхом проведення додаткової гри між цими командами, 
порядок якої визначається ГСК змагань.

7.5. Командам ЗНЗ, які перемогли у змаганнях:
• першого етапу (район, місто та райони у місті Києві) ПІВЛУ 

присвоюється звання «Переможець Шкільної волейбольної ліги України 
(району, міста)»;

• другого етапу (області та м. Київ) ПІВЛУ присвоюється звання 
«Переможець Шкільної волейбольної ліги України (області, м. Київ)»;

• третього етапу ПІВЛУ (фінальні змагання в місті Києві) 
присвоюється звання «Чемпіон Шкільної волейбольної ліги України».

7.6. Команди -  переможниці та призери першого етапу змагань ПІВЛУ 
нагороджуються кубками і дипломами, гравці та тренери команд -  дипломами 
та медалями відділів молоді та спорту районних (міських) державних 
адміністрацій.

7.7. Команди -  переможниці та призери другого етапу нагороджуються 
кубками і дипломами управлінь молоді та спорту обласних і Київської міської 
державних адміністрацій.

7.8. Команди -  переможниці та призери третього етапу нагороджуються 
кубками і дипломами Комітету.

7.8. Гравці та представники команд, які посіли І, II, III місця на другому 
та третьому етапах змагань ПІВЛУ, нагороджуються медалями, дипломами та 
пам’ятними подарунками.

7.9. Нагородженню також підлягають найкращі гравці кожного з етапів 
ПІВЛУ.

8. Умови фінансування заходів ШВЛУ 
та матеріально-технічного забезпечення учасників змагань

8.1. Витрати на проведення змагань та нагородження найкращих гравців 
перцюго етапу в районах, містах і районах м. Київ команд-учасниць ЗНЗ 
змагань ШВЛУ здійснюються за рахунок відділів освіти і науки та відділів 
молоді та спорту районних (міських) державних адміністрацій.

8.2. Витрати на проведення змагань ШВЛУ та нагородження найкращих 
гравців другого етапу в областях та у м. Київ, відрядження команд ЗНЗ (проїзд 
в обидва кінці, добові в дорозі, харчування та розміщення учасників під час
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змагань) для участі у змаганнях здійснюються за рахунок департаментів 
(управлінь) освіти і науки, управлінь молоді та спорту обласних та Київської 
міської державних адміністрацій.

8.3. Витрати по відрядженню команд (проїзд в обидва кінці, добові в 
дорозі, харчування та розміщення учасників під час змагань) на змаганнях 
третього етапу ШВЛУ здійснюються за рахунок департаментів (управлінь) 
освіти і науки, обласних та Київської міської державних адміністрацій або 
організацій, які відряджають команди.

8.4. Додаткові представники команд відряджаються на змагання ІІІВЛУ 
за рахунок організацій, які їх відряджають.

8.5. Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України в період 
проведення третього етапу змагань ШВЛУ забезпечує:

8.5.1. Витрати на харчування місцевих суддів та на відрядження 
іногородніх суддів змагань (проїзд в обидва кінці, добові у дорозі, харчування 
та розміщення) під час проведення змагань.

8.5.2. Придбання кубків і дипломів для нагородження переможців та 
призерів змагань.

8.5.3 .Проведення урочистих заходів з приводу відкриття та закриття 
змагань.

8.5.4. Медичне забезпечення учасників змагань.
8.5.5. Охорону громадського порядку та безпеку учасників змагань.
8.6. Департаменти (управління) освіти і науки, обласних та 

Київської міської державних адміністрацій забезпечують грошовою премією 
директорів шкіл і представників команд, які посіли І-ІІІ місця на другому та 
третьому етапах змагань.

8.7. Федерація волейболу України на третьому етапі змагань ШВЛУ 
забезпечує:

8.7.1. Витрати на організацію оренди спортивних споруд для проведення 
змагань.

8.7.2. Витрати на придбання спортивного інвентарю та обладнання, 
необхідних для проведення змагань.

8.7.3. Придбання медалей для нагородження переможців і призерів 
змагань ШВЛУ.

8.7.4. Придбання пам’ятних подарунків для нагородження команд- 
переможниць, призерів і кращих гравців змагань.

8.7.5. Друкування інформаційно-рекламних матеріалів змагань.
8.7.6. Виготовлення атрибутики для нагородження переможців і призерів 

змагань.
8.9. В окремих випадках витрати на проведення змагань можуть бути 

розподілені між організаторами, спонсорами етапів змагань та іншими 
залученими організаціями.

8.10. Фінансові витрати на організацію та проведення першого, другого, 
третього етапів змагань ШВЛУ здійснюються за рахунок державного та 
місцевих бюджетів, спонсорських коштів та інших джерел, не заборонених 
законодавством України.
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9. Строки та порядок подання командами 
заявок на участь у заходах ШВЛУ

9.1. Команди, які бажають взяти участь у змаганнях ШВЛУ, подають 
заявки в наступні терміни:_______________________ _______________________

Етапи
Змагань

Назва
турніру

Термін подання 
заявки

Місце роботи Мандатної 
комісії

Перший етап Першість районів, міст, 
районів у м. Київ

до 20 грудня За призначенням 
райони, міста, райони м. 

Київ, (відділи освіти), 
місцеві ГСК

Другий етап Обласні змагання та 
першість м. Київ

до 10 березня Області України, 
м. Київ, департаменти 

(управління) освіти і науки, 
регіональні ГСК

Третій етап Всеукраїнський фінал 
у місті Києві

до 25 квітня Київське міське від ділення 
(філія) Комітету, ГСК

9.2. Заявки команд на участь у першому етапі змагань подаються до 
районного (міського) від ділу освіти і науки.

9.3. Команда, яка виборола право на участь у другому етапі змагань 
ШВЛУ, повинна зареєструватися або повідомити про неможливість прибути на 
змагання департаменти (управління) освіти і науки обласних та Київської 
міської державних адміністрацій, а також структурні підрозділи Комітету не 
пізніше, ніж до 10 березня наступного за поточним роком.

9.4. Команда, яка виборола право на участь у третьому етапі змагань 
ШВЛУ, повинна зареєструватися або сповістити про неможливість прибути на 
змагання департаменти (управління) освіти і науки обласних та Київської 
міської державних адміністрацій, структурні підрозділи Комітету, не пізніше, 
ніж до 25 квітня наступного за поточним роком.

9.5. У випадку відмови команди від участі у третьому етапі ШВЛУ, її 
місце займає команда, яка буде визначена відповідальною особою Комітету за 
спортивним принципом.

9.6. Для участі у кожному з етапів змагань ШВЛУ до мандатної комісії 
за місцем їх проведення командами подаються такі документи:

9.6.1. Заявка у двох примірниках (див. Додаток 3).
9.6.2. Учнівські квитки гравців або довідки з фотокартками про навчання 

в ЗНЗ, завірені директором ЗНЗ.
9.6.3. Паспорт або свідоцтво про народження гравців. Якщо у свідоцтві 

про народження є відмітка про отримання паспорту, надається тільки паспорт.
9.6.4. Поліс медичного страхування від нещасного випадку для кожного 

гравця на термін проведення змагань (на другому та третьому етапах).
9.6.5. Цифрова кольорова фотографія переможців другого етапу у 

повному складі в ігровій формі (до 12 гравців і одним представником команди), 
яка повинна бути направлена на електронну адресу: к^з_У0І1еуЬа11@икг.пеІ (з 
приміткою: ШВЛУ із зазначенням повною назви ЗНЗ).
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9.7. Заявка команди повинна бути у надрукованому вигляді відповідно 
до зразка, що додається (див. Додаток 3).

9.8. Команда може дозаявити продовж ігрового сезону не більше 
дванадцяти гравців і одного представника команди. Впродовж сезону, в разі 
потреби, команда може здійснити заміну не більше 5 гравців. Гравець може 
бути заявлений лише в команді свого ЗНЗ.

9.9. Тільки гравці, які внесені у заявку команди, мають право брати 
участь у змаганнях ПІВЛУ. Якщо в заявці склад команди більший, ніж 
дванадцять гравців, капітан команди або представник команди повинен не 
пізніше, ніж за шістдесят хвилин до початку першої гри в турнірі, надати до 
ГСК склад команди не більший, ніж дванадцять гравців (технічна заявка).

9.10. Керівники відділів, департаментів (управлінь) освіти і науки 
районних (міських), обласних і Київської міської державних адміністрацій, 
директори загальноосвітніх навчальних закладів і представники команди несуть 
персональну відповідальність, у т. ч. і юридичну, за достовірність інформації, 
зазначеної в документах команди та гравців на кожному етапі змагань ПІВЛУ.

9.11. Представник команди відповідає за життя та безпеку гравців своєї 
команди під час проведення заходів ПІВЛУ, а лікар, який, підписав медичний 
допуск гравцям до участі у змаганнях ПІВЛУ, відповідає за стан їхнього 
здоров'я.

10. Документи, які надаються командами до мандатних комісій ПІВЛУ

10.1. На кожному з етапів змагань ПІВЛУ працює мандатна комісія, до 
складу якої входять: представники відділів, департаментів (управлінь) освіти і 
науки районних (міських), обласних та Київської міської державних 
адміністрацій, представники структурних підрозділів Комітету або Комітету, 
представники обласної федерації волейболу або ФВУ, Головний суддя та/або 
Головний секретар змагань.

Роботу мандатної комісії на кожному етапі змагань очолює відповідно 
представник відділу, департаменту (управління) освіти і науки районної 
(міської), обласної, Київської міської державних адміністрацій.

10.2. Представник мандатної комісії перевіряє відповідність даних, 
поданих командою згідно зразка заявки (див. Додаток 3).

10.3. На кожному етапі змагань представник команди повинен надати 
до мандатної комісії документи відповідно до п. 9.6 цього Регламенту.

10.4. Без надання до мандатної комісії документів, які вимагаються 
відповідно до цього Регламенту, гравець, представник команди та/або команда 
до участі в спортивних змаганнях ПІВЛУ не допускаються. Заявки команд, що 
не відповідають встановленій формі, не розглядаються.

10.5. Мандатні комісії ПІВЛУ мають право:
10.5.1. Не допускати гравців команд -  учасниць до змагань у випадку 

надання ними документів, що не відповідають вимогам.
10.5.2. Відсторонити команду від участі у змаганнях, якщо після 

проходження нею перевірки були виявлені недостовірні документи, надані 
командою, або якщо за команду виступає гравець, який не пройшов перевірку.
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10.6. Безпосередньо перед початком гри гравці та представник команди 
повинні мати оригінали документів. Представник команди та/або капітан 
команди має право разом із суддею змагань перевірити документи кожного із 
гравців команди-суперниці.

10.7. За відсутності будь-якого з документів, зазначених в п. 9.6 цього 
Регламенту, гравець може бути допущений до участі у змаганнях за умов 
узгодження його кандидатури з мандатною комісією та надання відсутніх 
документів у вигляді оригіналу або факсом (з наступним наданням оригіналу до 
мандатної комісії перед початком гри).

11. Порядок подання протестів щодо результатів змагань ШВЛУ

11.1. Представник або капітан команди згідно з Офіційними Правилами з 
волейболу можуть подати протест та підтвердити його записом у протоколі гри 
відразу після закінчення гри, до моменту підписання протоколу Першим 
суддею. Про висловлений командою протест Головний суддя змагань 
повідомляє команду-суперницю. Протест у письмовій формі подається 
командою Головному судді.

11.2. Протести розглядаються ГСК до початку наступних ігор у 
присутності суддівської бригади гри, результати якої були опротестовані, 
представників обох команд -  учасниць цієї гри.

12. Інші умови, які забезпечують якісне проведення 
конкретного заходу ШВЛУ

12.1. На всіх етапах ШВЛУ повинні виконуватися наступні дії:
> урочисте відкриття та закриття етапу змагань;
> представлення гравців, представників команд і суддів перед кожною

грою;
> визначення і нагородження кращих гравців і команд етапу змагань

призами.
12.2. Ігри команди проводять у спортивних залах ЗНЗ та інших 

спортивних спорудах, обладнаних відповідно до вимог Офіційних Правил з 
волейболу.

12.3. У спортивних спорудах повинні бути в наявності роздягальні з 
туалетами, душовими кабінами та водою.

12.4. Відділам, департаментам (управлінням) освіти і науки районних 
(міських), обласних та Київської міської державних адміністрацій необхідно 
забезпечити роботу лікарів під час проведення змагань у спортивних спорудах. 
Лікарі повинні бути одягнені у форму медичного працівника й перебувати у 
безпосередній близькості до ігрового майданчика. Лікарі повинні бути 
представлені командам перед початком гри.

12.5. У триденний термін після закінчення першого та другого етапів 
змагань ШВЛУ ГСК надає відповідальним особам обласних та Київського

10



міського відділень (філій) Комітету та після третього етапу Комітету такі 
документи:

- звіт Головного судді;
* - протокол мандатної комісії про дойуск команди території;

- протоколи ігор;
- підсумкова таблиця;
- попередні та технічні заявки команД-учасниць змагань;
- акт перевірки про готовність спортивної споруди до проведення 

змагань.
- 12.6. Після закінчення кожного з етапів змагань ШВЛУ з метою

здійснення контролю складу команд відповідно до пункту 9.8. цього 
Регламенту, ГСК електронною поштою подає заявки команд-переможниць до 
мандатних комісій наступних етапів змагань.

/



ДОДАТОК 1

АКТ
перевірки готовності спортивного залу 

до проведення змагань ШВЛУ

Складений «_____» ________201___ р.

(назва закладу)

Відповідно до наказу по закладу від «____» _____________ 201___ р.
перевірку проводила комісія у складі:
представник рай(міськ) відділу освіти_____________________________ *_____
представник рай(міськ) СЕС_________ __________________________________
директор загальноосвітнього навчального закладу________________________
керівник фізичної культури (вчитель фізкультури)_________________________

склали цей Акт про те, що:
1. У спортивному залі організовані місця для проведення змагань 

ШВЛУ, які відповідають вимогам охорони праці, правилам безпеки, шкільної 
гігієни та санітарії, а також віковим особливостям учнів ЗНЗ.

2. Обладнання, яке необхідне для проведення змагань .ШВЛУ
перебуває у належному справному технічному стані, випробуване, про що 
складено Акт від___________201___ р.

3. Спортивний зал укомплектовано відповідним до вимог спортивних 
змагань ШВЛУ спортивним інвентарем, медичною аптечкою, первинними 
засобами пожежогасіння.

4. Спортивний зал укомплектований (не укомплектований) 
необхідними Інструкціями з правилами безпеки занять під час проведення 
занять в загальноосвітніх навчальних закладах, надання першої долікарської 
допомоги в разі нещасного випадку, Інструкцією з пожежної безпеки.

Підписи:_____________

М. П. (дата складення Акта)
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ДОДАТОК З
ШКІЛЬНА ВОЛЕЙБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 

серед команд загальноосвітніх навчальних закладів

ЗАЯВКА команди на участь у змаганнях ШВЛУ

(назва команди, назва/номер загальноосвітнього навчального закладу та населений пункт)
на участь у змаганнях_______ етапу ШВЛУ серед команд: юнаків / дівчат (підкреслити); старшого / середнього віку (підкреслити)
місце проведеня змагань (вказати район, місто, область, м. Київ):_____________________________________________________

№
п/п

Прізвище, ім'я 
та по батькові 

В АЛФАВІТНОМУ 
ПОРЯДКУ

Дата народження 
гравця / вчителя 

фізкультури 
(представника 

команди)

Школа
клас

Домашня адреса, 
контактнині телефони

Віза лікаря

1 . . .

. . .12

Іваненко 
Тетяна Петрівна

14.09.2000 Ліцей 
«Лідер», 
10-Б клас

Київ, 01014,
вул. Бастіонна, буд. 14, кв. 7, 
м.т.: 067-123-45-67

Доп. 01.09.2016 
Підпис лікаря 
Печатка лікаря:
(для кожного гравця окремо)

1. Петренко 
Іван Васильович

03.10.1948 Вчитель
фізичної
культури

Київ, 02315, вул. Марченко, б. 15, кв.48,
сл. т.: (044) 123-45-67, д.т.: (044) 987-65-43, м.т.: 067-098-76-54

До змагань допущено______________ осіб команди
Директор загальноосвітнього навчального закладу________
Вчитель фізичної культури ЗН З__________________________
Начальник обласного (міського) відділу освіти і науки_____
Начальник відділення (філії) Комітету з ФВС МОН України 
Лікар ЗНЗ або територіально медичного закладу__________

Прізвище, ім'я та по батькові, підпис, печатка 
Прізвище, ім'я та по батькові, підпис, печатка 
Прізвище, ім'я та по батькові, підпис, печатка

_ Прізвище, ім'я та по батькові, підпис, печатка 
Прізвище, ім'я та по батькові, підпис, печатка

Заявка команди обов’язково має бути завірена печаткою медичного закладу! Термін дії Заявки складає два тижні, починаючи з дня 
проходження командою-учасницею змагань ШВЛУ медичного огляду.________________ (дата складення Заявки)
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