
       ЗАТВЕРДЖЕНО 

       Наказ Миколаївського обласного відділення 

       (філії) Комітету з фізичного виховання та  

       спорту Міністерства освіти і науки України 

 

      05 вересня 2018 р. № 102 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення ХVІІІ обласних Спортивних ігор 

серед учнів закладів загальної середньої освіти 

2018-2019 навчального року 

 

 

1. Мета та завдання заходу 

1.1. XVIII обласні Спортивні ігри серед учнів закладів загальної середньої 

освіти (далі – Спортивні ігри) проводяться в межах реалізації Національної 

стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року 

«Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація», затвердженої 

Указом Президента України від 09.02.2016 № 42/2016, з метою: 

– систематичного впровадження фізичної культури і спорту в 

повсякденний побут школярів; 

– пропаганди і розвитку пріоритетних популярних видів спорту, 

підвищення ефективності роботи спортивних секцій, гуртків  в закладах 

загальної середньої освіти; 

1.2. Основними завданнями є: 

– формування у школярів навичок здорового способу життя, 

відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як 

найвищої індивідуальної та суспільної цінності; 

– активізація фізкультурно-масової роботи в усіх ланках системи 

фізичного виховання; 

– сприяння вихованню почуття патріотизму, бажання розвиватися та 

удосконалювати свої здібності; 

–  підготовка команд для участі у Всеукраїнських змаганнях. 

 

2. Строки і місця проведення заходу 

 

№ 

з/п 
Види спорту 

Терміни проведення 

змагань Місце проведення 

фінальних змагань 
зональні фінальні 

1 
Легка атлетика 

 
 16-17.10.2018 

м. Миколаїв, 

Центральний міський 

стадіон 
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2 

Футбол 
27-28.09.2018 

 
23-24.10.2018 

м. Миколаїв, стадіон в 

парку Перемоги  

(райони, міста), 

м. Миколаїв, ЗОШ № 44 

(ОТГ) 

3 

Настільний 

теніс 
 15-16.11.2018 

м. Вознесенськ, ДЮСШ 

(райони, міста),  

м. Миколаїв, 

спеціалізована дитяча-

юнацька спортивна  

школа паралімпійсь-

кого резерву (ОТГ) 

 

4 
Шахи  

 

15-16.11.2018 

м. Миколаїв, 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 22  

(райони, міста), 

ЗОШ № 39 (ОТГ) 

 

5  

Волейбол 

(юнаки) 

12-13.02.2019 21-22.02.2019 

м. Миколаїв, 

Муніципальний 

колегіум, Гімназія  

№ 12 (райони, міста), 

ЗОШ № 22, № 6 (ОТГ) 

6 

Волейбол 

(дівчата) 
14-15.02.2019 25-26.02. 2019 

м. Вознесенськ, 

ДЮСШ, Гімназія,  

 (райони, міста),  

м. Вознесенськ, ЗОШ 

№ 12 (ОТГ) 

7 

Баскетбол 

(юнаки) 
12-13.03.2019 21-22.03.2019 

м Вознесенськ, ЗОШ  

№ 7 (райони, міста), 

м. Вознесенськ, 

ДЮСШ (ОТГ) 

8 

Баскетбол 

(дівчата) 
14-15.03. 2019 28-29.03.2019 

м. Миколаїв 

Гімназія № 4, ЗОШ № 6 

(райони, міста), 

м. Миколаїв,  

ЗОШ № 18 (ОТГ) 

9 Обласний етап 

Всеукраїнських 

змагань 

«Олімпійське 

лелеченя» 

 26-27.03.2019 
м. Миколаїв, 

ЗОШ № 57 

10 Гандбол 

(юнаки) 
09-10.04.2019 16-17.04.2019 Доманівська ОТГ 

11 Гандбол 

(дівчата) 
11-12.04.2019 18-19.04.2019 

м. Вознесенськ,  

ЗОШ № 7, ЗОШ № 8 
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12 «Олімпійські 

надії» 

(1-4 класи) 

 07-08.05.2019 

м. Миколаїв. 

Центральний міський 

стадіон 

 

 2.1. Приїзд команд до 9.30 год. Початок змагань о 10.30 год. 

2.2. Місце проведення зональних змагань з ігрових видів спорту 

(волейболу, баскетболу, гандболу, футболу) буде визначено після отримання 

від територій підтверджень про участь. 

2.3. Розподіл команд з ігрових видів спорту для участі у зональних 

змаганнях здійснюється Миколаївським обласним відділенням (філією) 

Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.  

 2.4. Обласному відділенню (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України у разі потреби надається право на 

зміну термінів і місць та системи проведення змагань. 

 2.5. Всі види програми обласних Спортивних ігор є обов’язковими для 

команд районів і міст області, для ОТГ - 10 обов’язкових видів. 

 

3. Організація і керівництво проведенням заходу 

 

3.1. Загальне керівництво підготовкою 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 

закладів загальної середньої освіти, ІІ етапу (районний (міський)) –

забезпечують відділи (управління) освіти райдержадміністрацій, міських 

(сільських) рад. 

3.3. Безпосереднє проведення обласних Спортивних ігор  покладається на 

суддівські колегії з видів спорту, затверджені Миколаївським обласним 

відділенням (філією) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України. 

4. Учасники змагань 

 

4.1. До участі у XVIII обласних Спортивних іграх допускаються учні 

закладів загальної середньої освіти районів (міст), ОТГ денної форми навчання. 

4.2. Учні Миколаївського вищого училища фізичної культури можуть 

брати участь у складі команд районів (міст) області, ОТГ, з яких вони прибули 

на навчання. 

4.3. У змаганнях «Олімпійське лелеченя» беруть участь команди закладів 

загальної середньої освіти, які посіли І місце у районних (міських) змаганнях та 

змаганнях ОТГ.          

4.4. Кількісний склад команди: 

№ 

з/п 
Вид спорту 

Рік 

народж. 

Склад команди 

Юнаки Дівчата 
Представ-

ники 
Судді Всього 

1 Баскетбол 9-11 класи 12 12 2 1 23 
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2 Волейбол 9-11 класи 12 12 2 1 23 

3 Легка 

атлетика 
Учні ЗЗСО 5 5 2 1 13 

4 Настільний 

теніс 
Учні ЗЗСО 2 1 1 - 4 

5 Шахи Учні ЗЗСО 2 1 1 - 4 

6 Футбол 9-11 класи 17 – 2 1 20 

7 Гандбол 9-11 класи 14 14 2 2 32 

8 «Олімпійські 

надії» 
1-4 класи 12 5 4 2 23 

9 «Олімпійське 

лелеченя» 

12-14 

років 
6 6 2 1 15 

**Примітка: до участі у змаганнях з волейболу, баскетболу, гандболу, 

футболу допускаються учні 8 класу за довідкою лікаря. 

 

4.5. Для проведення зональних змагань з волейболу, баскетболу, футболу, 

гандболу команди розподіляються за територіальним принципом:   

 

Райони і міста області: 

 

Перша група: Центральний, Заводський, Інгульський, Корабельний 

райони м. Миколаєва; 

Друга група: м. Первомайськ, Врадіївський, Первомайський, 

Кривоозерський райони; 

Третя група: м. Вознесенськ, Вознесенський, Веселинівський,  

Новоодеський, Єланецький райони; 

Четверта група: м. Южноукраїнськ, Арбузинський, Братський,  

Доманівський райони; 

П’ята група: Баштанський, Новобузький, Казанківський,  Єланецький, 

Снігурівський, Березнегуватський райони; 

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

Вітовський райони. 

 

 Об’єднані територіальні громади: 

 

Перша група: Арбузинська селищна ОТГ, Благодатненська сільська ОТГ 

Арбузинського району ОТГ, Олександрівська селищна ОТГ, Прибужанівська 

сільська ОТГ Вознесенського району, Кам’яномостівська сільська ОТГ 

Первомайського району; 

Друга група: Доманівська селищна ОТГ, Мостівська сільська ОТГ, 

Прибузька сільська ОТГ Доманівського району, Веселинівська селищна ОТГ, 

Дорошівська  сільська ОТГ, Бузька  сільська ОТГ Вознесенського району; 
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Третя група: Баштанська міська ОТГ, Володимирівська сільська ОТГ 

Казанківського району, Казанківська  селищна ОТГ, Новопавлівська сільська 

ОТГ Новобузького району; 

Четверта група: Воскресенська селищна ОТГ, Галицинівська сільська 

ОТГ Вітовського району, Шевченківська  сільська ОТГ Вітовського району, 

Широківська ОТГ Снігурівського району; 

П’ята група: Ольшанська селищна ОТГ, Веснянська сільська ОТГ, 

Нечаянська сілька ОТГ, Михайлівська сільська ОТГ, Радсадівська  сільська 

ОТГ Миколаївського району; 

Шоста група: Березанська селищна ОТГ, Коблівська сільська ОТГ 

Березанського району, Куцурубська сільська ОТГ, Чорноморська сільська  ОТГ 

Очаківського району. 

4.6. Участь у обласному етапі Всеукраїнських спортивно-масових заходів: 

«Козацький гарт», «Старти надій», «Олімпійське лелеченя» та обласних  

змаганнях «Олімпійські надії» беруть команди-переможці районних (міських) 

змагань  та змагань серед команд  ОТГ  без поділу на групи. 

 

5. Характер заходу 

 

 5.1. У змаганнях Спортивних ігор визначається: 

– особиста першість серед учасників з видів спорту; 

–  командна першість серед команд територій районів (міст), ОТГ; 

– загальнокомандна першість серед команд територій районів (міст), ОТГ. 

        5.2. Змагання Спортивних ігор проводяться поетапно: 

І етап: масові змагання в закладах загальної середньої освіти; 

ІІ етап: проведення  змагань в ОТГ,  районах  (містах); 

ІІІ етап: зональні і фінальні обласні змагання. 

5.3. Термін, програму, склад учасників, порядок та інші умови 

проведення змагань І етапу визначає організація, що їх проводить. 

          5.4. Змагання Спортивних ігор проводяться  за діючими правилами з 

видів спорту, які затверджені федераціями України  відповідних видів спорту.  

5.5. Для визначення загальнокомандної першості ХVІІІ обласних 

Спортивних ігор команди  області розподіляються  на 4 групи районів (міст) 

області та на 4 групи ОТГ: 

 

Групи районів (міст): 
 

І група – Центральний, Заводський, Інгульський, Корабельний райони              

м. Миколаєва, м. Первомайськ, м. Вознесенськ, м. Южноукраїнськ; 

ІІ група – Баштанський, Вознесенський, Кривоозерський, Новоодеський, 

Новобузький, Первомайський, Снігурівський райони; 

ІІІ група – Березанський, Веселинівський, Врадіївський, Доманівський, 

Миколаївський, Казанківський райони; 

IV група – Арбузинський, Березнегуватський, Братський, Вітовський, 

Єланецький, Очаківський райони, м. Очаків. 
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Групи об’єднаних територіальних громад: 

 

І група – Баштанська міська ОТГ, Березанська селищна ОТГ, 

Веселинівська селищна ОТГ, Доманівська селищна ОТГ,  Казанківська селищна 

ОТГ, Ольшанська селищна ОТГ Миколаївського району; 

ІІ група – Арбузинська селищна ОТГ, Благодатненська сільська ОТГ 

Арбузинського району, Воскресенська селищна ОТГ, Галицинівська сільська 

ОТГ Вітовського району, Коблівська сільська ОТГ Березанського району, 

Шевченківська сільська  ОТГ Вітовського району; 

  ІІІ група – Володимирівська сільська ОТГ Казанківського району, 

Кам’яномостівська сільська ОТГ Первомайського району, Мостівська сільська 

ОТГ Доманівського району, Новопавлівська сільська ОТГ Новобузького 

району, Прибузька сільська ОТГ Доманівського району, Широківська сільська  

ОТГ Снігурівського району; 

IV група – Веснянська сільська ОТГ Миколаївського району, 

Куцурубська сільська ОТГ Очаківського району, Михайлівська сільська, 

Нечаянська сільська, Радсадівська сільська ОТГ Миколаївського району, 

Чорноморська сільська ОТГ Очаківського району. 

 

6. Програма та умови проведення змагань 

 

6.1. Баскетбол, волейбол, гандбол, футбол: 

Обласний  етап змагань проводяться у 2 етапи – зональні і фінальні. 

Зональні змагання проводяться по коловій системі в одне коло. 

Команди, які займуть І-ІІ  місця в зональних змаганнях отримують право 

на участь у фінальних змаганнях незалежно від кількості команд-учасників.  

Фінальні змагання проводяться у 4 групах, по  коловій системі в одне 

коло, з  урахуванням результатів гри між собою в зональних змаганнях  з 

проведенням стикових ігор для визначення командних місць. 

Розподіл на підгрупи  проводиться жеребом. 

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 у 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. 
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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); 

У футболі за перемогу нараховується - 3 очки, нічию - 1 очко, поразку - 0 

очок. Дозволяється заміна 7 гравців. В разі нічийного результату в стиковій грі, 

призначаються 11 метрові штрафні удари без додаткового часу. 

 

Тривалість ігор: 

– баскетбол - 4 тайми по 10 хвилин; 

– волейбол -  3 партії; 

– гандбол -    2 тайми по 15 хвилин; 

– футбол -     2 тайми по 30 хвилин. 

  

6.2. Легка атлетика 

Змагання особисто-командні. Склад команди – 5 юнаків, 5 дівчат, 2 

представники. 

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ: 

  Юнаки, дівчата: 

– біг 100 м, 200 м, 400 м, 800 м; 

– стрибки у довжину з розбігу; 

– стрибок  у висоту; 

– метання малого м’яча на дальність; 

   – естафетний біг 4 х 100 м. 

   На кожен вид програми можна заявити не більше 2 спортсменів.    

   Кожний учасник може виступати у 2 видах програми та естафеті. 

   До командного заліку для команд районів (міст)  зараховується: 

   І, ІІ групи  – 12 кращих результатів та  2 естафети;  

    ІІІ, IV групи – 10 кращих результатів та 2 естафети. 

   До командного заліку для команд ОТГ зараховується: 

  І, ІІ групи –10 кращих результатів, у тому числі одна естафета; 

  ІІІ, IV групи – 8 кращих результатів, у тому числі  одна естафета.  

   Командна першість визначається за сумою набраних очок згідно з 

таблицею нарахування очок: 
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Таблиця нарахування очок: 
 

Місце Кількість очок 

1 36 

2 33 

3 30 

4 27 

5 25 

6 23 

7 21 

8 19 

9 16 

10 15 

11 14 

12 13 

13 12 

14 11 

15 10 

16 9 

17 8 

18 7 

19 6 

20 5 

21 4 

22 3 

23 2 

24 1 

 

За неучасть в змаганнях з легкої атлетики команда території отримує 

останнє місце плюс штрафні очки за кількістю команд, що взяли участь у цих 

змаганнях (окремо райони (міста), ОТГ). 

 За однакової кількості очок у 2-х або більше команд перевага надається 

за більшу кількість 1, 2, 3 і т.д. здобутих особистих місць. 

 

6.3. Настільний теніс 

Змагання командні, проводяться з 3-х партій за коловою системою з 

розподілом на групи жеребкуванням.  

Команди, які займуть І-ІІ місця в групових змаганнях при участі не менше 

4-х команд та І місце при участі не менше 3-х команд, отримують право на 

участь у фінальних змаганнях. 

Фінальні змагання проводяться жеребкуванням  у 2  групах по  коловій 

системі в одне коло, з урахуванням результатів гри між собою в групових 

змаганнях з проведенням стикових ігор для визначення командних місць. 

Порядок зустрічей: 
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 – перша ракетка – юнак; 

 – перша ракетка – дівчина; 

 – друга ракетка – юнак. 

При рахунку 2:0 гра закінчується. При рахунку сетів (партій) 1:1 – грає 2 

ракетка (юнак). У фіналі визначається 1-12 місце за результатами ігор. Інші 

місця визначаються за результатами набраних очок. 

Учасники повинні мати спортивну форму (колір футболки різний, окрім 

білого). 

6.4. Шахи 

Змагання проводяться за коловою системою з розподілом на  групи 

(жеребом) із виходом у фінал по 2 команди (І, II місця). 

Система проведення фінальної частини змагань визначається головною 

суддівською колегією. 

Контроль часу 15 хвилин на кожного учасника. 

Команда-переможець визначається за найбільшою кількістю набраних 

очок: за перемогу – 1 очко, поразку – 0 очок,  нічия – 0,5 очок. 

При однаковій кількості очок перевага надається команді по особистій 

перемозі на 1, 2, 3 дошках  послідовно. 

 

6.5. Обласний етап Всеукраїнських змагань 

«ОЛІМПІЙСЬКЕ ЛЕЛЕЧЕНЯ» 
 

Змагання проводяться у 3 етапи: 

у І етапі (шкільні змагання) беруть участь команди, сформовані з учнів 

12-14 років; 

у II етапі (районні, міські змагання) – збірні команди закладів загальної 

середньої освіти, 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 – команди-переможці районних (міських) змагань, віком 12-14 

років, з яких обов’язково по 1 хлопцю та 1 дівчині кожного віку: 12, 13, 14 

років. 

Програма змагань: 

– презентація команди (до 5 хвилин); 

– рухлива гра «п’ятнашки»; 

– олімпійська вікторина – 30 тестових питань, контроль часу 15 хвилин; 

–  комбінована естафета:  

 

6.6. «ОЛІМПІЙСЬКІ НАДІЇ» 

 Змагання  проводяться серед учнів 1-4 класів з 4 видів спорту: шахів, 

настільного тенісу, легкої атлетики, міні-футболу. 

 

Міні-футбол 

В змаганнях беруть участь збірні команди районів (міст), ОТГ. Склад 

команди 7 учнів, 1 представник. Спортивна форма єдиного зразку, м’яке 

спортивне взуття. Усі учасники повинні пройти медичне обстеження. 
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Змагання проводяться за коловою системою з розподілом на групи 

жеребом.  Команди, які займуть І-ІІ  місця в групових змаганнях при участі не 

менше 4-х команд та І місце при участі не менше 3-х команд, отримують право 

на участь у фінальних змаганнях. 

Фінальні змагання проводяться у 2 півфінальних групах жеребом, по  

коловій системі в одне коло з урахуванням гри між собою у групових 

змаганнях, з проведенням стикових ігор для визначення командних місць 

Якщо «стиковий матч» закінчується нічийним результатом, переможець 

визначається серією пенальті. 

Змагання проводяться згідно з чинними правилами Федерації футболу 

України.  

Місця команд визначаються за найбільшою сумою набраних очок. За 

перемогу – 3 очки, нічия – 1 очко, поразка – 0 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. 

Тривалість гри: 2 тайми по 10 хвилин, перерва - 5 хвилин. 

 

Настільний теніс 

 

Склад команди: 1 дівчина, 1 хлопець, 1 представник команди. Змагання 

командні, проводяться з 3-х партій за коловою системою з розподілом на групи 

жеребкуванням. Команди, які займуть І-ІІ місця в групових змаганнях при 

участі не менше 4-х команд та І місце при участі не менше 3-х команд, 

отримують право на участь у фінальних змаганнях. 

Фінальні змагання проводяться у 2 групах по коловій системі в одне коло, 

з  урахуванням результатів гри між собою в групових змаганнях з проведенням 

стикових ігор для визначення командних місць. 

Змагання проводяться згідно з вимогами правил Федерації настільного 

тенісу України. 

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). 
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Легка атлетика 

 

Склад команди: 3 хлопці та 3 дівчини. Змагання проводяться за 

програмою «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 закінчується, 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. 

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, я 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. 
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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 року № 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 визначається окремо серед районів 

(міст) та окремо серед команд ОТГ.  

Загальнокомандне місце визначається за найменшою сумою очок, 

набраних командою у видах програми змагань ХVІІІ обласних Спортивних 

ігор. Видом програми вважається  виступ команди з виду спорту окремо для 

дівчат та хлопців (наприклад – волейбол (хлопці), волейбол (дівчата) – 2 види 

програми і т.д.; )  

Командні місця у кожному виді спорту визначаються за системою: за І 

місце – 1 очко, за  ІІ місце – 2 очка, за ІІІ місце – 3 очка і т.і.  

Визначення загальнокомандних місць серед  груп районів (міст): 

– І група: Центральний, Заводський, Інгульський, Корабельний райони              

м. Миколаєва, м. Первомайськ, м. Вознесенськ, м. Южноукраїнськ – до 

загальнокомандного заліку зараховується 12 кращих видів програми; 

– ІІ група: Баштанський, Вознесенський, Кривоозерський, Новоодеський, 

Новобузький, Первомайський, Снігурівський райони –  10 кращих видів   

програми; 

– ІІІ група: Березанський, Веселинівський, Врадіївський, Доманівський, 

Миколаївський, Казанківський райони – 8  кращих видів   програми; 

– IV група: Арбузинський, Березнегуватський, Братський, Вітовський, 

Єланецький, Очаківський райони, м. Очаків – 8 кращих видів програми. 

 

Визначення загальнокомандних місць серед груп об’єднаних 

територіальних громад: 

– І група: Баштанська міська ОТГ, Березанська селищна ОТГ, 

Веселинівська селищна ОТГ, Доманівська селищна ОТГ,  Казанківська селищна 

ОТГ, Ольшанська селищна ОТГ Миколаївського району – 10 кращих  видів 

програми; 

– ІІ група: Арбузинська селищна ОТГ, Благодатненська сільська ОТГ 

Арбузинського району, Воскресенська селищна ОТГ, Галицинівська сільська 
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ОТГ Вітовського району, Коблівська сільська ОТГ Березанського району, 

Шевченківська сільська ОТГ Вітовського району – 10 кращих видів  програми; 

– ІІІ група: Володимирівська сільська ОТГ Казанківського району, 

Кам’яномостівська сільська ОТГ Первомайського району, Мостівська сільська 

ОТГ Доманівського району, Новопавлівська сільська ОТГ Новобузького 

району, Прибузька сільська ОТГ Доманівського району, Широківська сільська 

ОТГ Снігурівського району – 8 кращих видів  програми; 

– IV група: Веснянська сільська ОТГ Миколаївського району, 

Куцурубська сільська ОТГ Очаківського району, Михайлівська сільська, 

Нечаянська сільська, Радсадівська сільська ОТГ Миколаївського району, 

Чорноморська сільська ОТГ Очаківського району – 8 кращих видів програми. 

  8.2. При рівності очок у двох і більше збірних команд територій, при 

визначенні командної першості у виді спорту перевага надається тій, що має 

більшу кількість перших, других і т.д. місць. 

      8.3. При визначенні загальнокомандної першості по групам серед команд 

територій районів (міст), ОТГ у випадку рівності очок у двох чи більше збірних 

команд перевага віддається тій, що має більшу кількість перших, других і т.д. 

командних місць у видах спорту. 

  8.4. Командам територій в змаганнях з баскетболу, волейболу, гандболу, 

футболу, які не отримали права участі у фінальних змаганнях, очки 

нараховуються по таблиці: 

За зайняті місця в зональних змаганнях: 

– за  3 місце – 15,5 очок; 

– за  4 місце – 21,5 очок; 

– за  5 місце –  27,5 очок. 

  8.5. За неучасть команди території в змаганнях з легкої атлетики 

нараховується останнє місце + 3 очка. 

8.6. За неучасть команд у визначеній кількості видів програми змагань 

території нараховується останнє місце + 3 очка. 

  8.7. Команди, які посіли І, ІІ, ІІІ місця в загальнокомандному заліку в 4 

групах районів (міст) та об’єднаних територіальних громад нагороджуються  

кубками, дипломами відповідних ступенів. 

  8.8. Збірні команди районів (міст), ОТГ, які посіли І, ІІ, ІІІ місця у видах 

спорту, нагороджуються кубками, дипломами відповідних ступенів. 

 

9. Умови фінансування заходу 

9.1. Витрати на проведення І (шкільного) етапу змагань в закладах 

загальної середньої освіти здійснюється за рахунок закладів освіти. 

9.2. Витрати на проведення ІІ (районного (міського)) етапу змагань 

здійснюється за рахунок відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, 

міських та сільських рад. 

9.3. Відрядження збірних команд районів (міст), ОТГ для участі в 

обласних зональних та фінальних змаганнях ХVІІІ Спортивних ігор 

здійснюються за рахунок  установ, що їх відряджають. 
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  9.4. Команди, які посіли І, ІІ, ІІІ місця нагороджуються дипломами, 

грамотами та кубками відповідних ступенів.  

 

10. Оскарження результатів  

 

  10.1. Результати змагань можуть бути оскаржені представником команди 

у письмовій  формі до головної суддівської колегії не пізніше ніж за 30 хвилин 

після закінчення змагань. У протесті чітко визначається причина 

опротестування результатів змагань та явні порушення. 

        10.2. Оскарження негайно розглядається головним суддею. 

        10.3. У разі необхідності перевірки та уточнення інформації рішення 

суддівської колегії оголошується через 2 доби після проведених змагань. 

        10.4. При підтверджені порушення результати команди у виді програми 

анулюються. 

11. Строки та порядок  подання заявок 

на участь у Спортивних іграх 

 

11.1. Попередні заявки на участь в XVIII обласних Спортивних іграх 

надаються до 01 жовтня 2018 року до обласного відділення (філії) Комітету з 

фізичного виховання та спорту МОН України на електрону адресу: 

noufvs@ukr.net.  

11.2. Підтвердження про участь у змаганнях з виду спорту надається в 

обласне відділення за 10 днів до початку проведення заходу. 

11.3. Представник команди району (міста), ОТГ в день проведення 

змагань до головної суддівської колегії надає такі документи: 

– надруковану іменну заявку, завірену начальником відділу (управління) 

освіти райдержадміністрації, міської (сільської) ради та лікарем медичного 

закладу (додаток 1);  

– звіт про проведення І (шкільного), ІІ (районного (міського)) етапів змагань 

за програмою ХVІІІ обласних Спортивних ігор (додаток 2);   

– технічну заявку (легка атлетика, спортивні ігри); 

– на кожного учасника змагань: свідоцтво про народження  (учням до 16 

років) оригінал або копію завірену  директором ЗЗСО; 

– паспорт громадянина України (учням від 16 років і старше); 

– страховий поліс. 

  11.4. При відсутності будь-якого з вище названих документів, спортсмени 

або команди до змагань не допускаються. 

  11.5. Виїзд команд на змагання дозволяється лише після офіційного 

виклику обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України. 

 

 

 

 

 

mailto:noufvs@ukr.net
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Додаток 1 

До Положення про проведення 

XVIII обласних Спортивних 

ігор серед учнів закладів 

загальної середньої освіти 

2018-2019 навчального року

     

     

ІМЕННА ЗАЯВКА 

на участь в ХVІІІ обласних Спортивних іграх   

серед учнів закладів загальної середньої освіти 

від ____________________________________ району (міста), ОТГ 

з _________________________________________________                
(вид спорту)                                                                                            

 _________________________               
                                                                                                                

(термін)
 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я 

(повністю) 

Рік 

народж. 

Місто 

(село) 

Школа Клас Термін 

проведення 

медогляду 

Дозвіл 

лікаря                  

і печатка 

        

        

        

 

До змагань допущено ________________________   (всього учасників) 

 

Лікар  _________________    /______________________/ 
                                (підпис)                                                  (П.І.Б.) 

 М.П.  

 

Представник команди  ____________________ /_______________________/   
                                                  (підпис)                                  (П.І.Б.)   

                                                                                                                                                                                         

Директор школи  ____________________ /_______________________/ 
                                               (підпис)                                 (П.І.Б.) 

                                                  

Начальник відділу  

(управління) освіти ____________________ /____________________/ 
                                                   (підпис)                           (П.І.Б.) 

  

      М.П. 
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Додаток 2 

до Положення про проведення 

XVIII обласних Спортивних ігор 

серед учнів закладів загальної 

середньої освіти 2018-2019 

навчального року 

 

 

Звіт про проведення  

шкільних, районних (міських) змагань та змагань ОТГ з 

___________________________________________ 
(вид змагань) 

за програмою ХVІІІ обласних Спортивних ігор серед учнів  

 закладів загальної середньої освіти  2018 -2019 навчального року 

 

Кількість 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

Кіль-ть 

учнів в 

ЗЗСО 

Кількість 

команд 

взяли 

участь у 

змаганнях  

І етапу  

(шкіль-

ному)  

Кількість 

учасників 

І етапу 

змагань 

Кіль-ть 

команд 

взяли 

участь у 

ІІ етапі 

змагань 

(районні, 

міські, 

ОТГ) 

Кількість 

учасників 

ІІ етапу 

змагань 

Команда, 

яка посіла І 

місце в 

районних, 

міських 

змаганнях 

та 

змаганнях 

ОТГ 

       

       

 

 

Головний суддя __________________________ /__________________________/ 
                                                  (підпис)                                     (П.І.Б.) 

 

Начальник відділу, 

 управління освіти  ________________________ /________________________/ 
                                                (підпис)                                   (П.І. Б.) 

 

 

Спеціаліст з фізичного  

виховання ________________________ /________________________/ 
                                            (підпис)                            (П.І.Б.) 

 


