
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Місця проведення фінальних змагань: 

 

№ 

з/п 

Види 

спорту 

Термін 

проведення 

Місце проведення 

1 Міні-

футбол 

25-26.09. 

2018  

м. Миколаїв, ДЮСШ № 3, вул. Чигрина, 45 

2 Настільний 

теніс 

25-26.09. 

2018  

м. Миколаїв, спеціалізована дитяча-юнацька 

спортивна школа паралімпійського резерву, 

вул. Кузнецька (Скороходова), 81 А 

3 Шахи 25.09. 

2018 

м. Миколаїв, ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 

4  Волейбол 25-26.09. 

2018 

 1 група – ЗОШ № 6 (вул. Бутоми, 2 А) 

 2 група – ЗОШ № 52 (вул. Крилова, 42) 

 3 група – Гімназія № 4 (вул. Лазурна, 48) 

 4 група – Гімназія № 2 (вул. Адміральська, 

24) 

 

Приїзд команд 25 вересня 2018  року до 09.00 год. на Центральний 

міський  стадіон  м. Миколаєва  (вул. Спортивна, 1 А). 

Робота мандатної комісії – 9.30-10.30 год.  

Урочисте відкриття Спартакіади – об 11.00 год.   

 

3. Організація і  керівництво проведенням змагань 

 

3.1. Організація та проведення районних (міських) змагань покладається 

на відділи (управління) освіти, райдержадміністрацій, міських (сільських) рад, 

комітети профспілок працівників освіти. 

3.2. Загальне керівництво організацією та проведенням Спартакіади  

здійснює Миколаївське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Миколаївська 

обласна організація профспілки працівників освіти і науки України. 

3.3. Безпосереднє проведення ІІІ (обласного) етапу Спартакіади  

покладається на Головну суддівську колегію, яку затверджує Миколаївське 

обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України. 

 

4. Учасники змагань 

 

4.1. До участі в змаганнях  Спартакіади  допускаються  штатні працівники 

закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та органів 

управління освітою – члени Профспілки працівників освіти і науки України, які 

пройшли медичне обстеження у 2018 році, мають дозвіл лікаря на участь у 

змаганнях, згідно з висновками лікувально-профілактичних закладів за місцем 

проживання учасників. 



4.2. м. Миколаїв представляє 4 команди від кожного району міста: 

Інгульського, Заводського, Центрального, Корабельного.   

4.3. Персональну відповідальність за стан здоров'я учасників змагань, 

крім випадків травмування під час змагань, несуть лікарі, які надали дозвіл 

учасникам про їх стан здоров'я та представники команд. 

4.4. Учасникам змагань  мати страховий поліс. 

4.5. Команду з виду спорту очолює призначений працівник, який несе 

повну відповідальність за достовірність поданих документів до мандатної 

комісії, безпеку та поведінку учасників під час змагань.   

4.6. Усі учасники збірної команди повинні мати єдину спортивну форму. 

 

                      

5. Програма змагань з видів спорту 

 5.1. Міні – футбол 

 Склад команди: 8 гравців, 1 представник команди. 

На майданчику 5 гравців, у тому числі 1 воротар (3 запасних гравців). Час 

гри – 2 тайми по 10 хвилин з перервою 5 хвилин. Спортивна форма повинна 

бути єдиного зразку, м'яке спортивне взуття. Змагання проводяться за 

правилами Федерації футболу України. 

Змагання проводяться за коловою системою з розподілом на групи 

жеребкуванням. До фіналу виходять команди, які посіли І, ІІ місця у групах. 

У фінальній частині команди розподіляються жеребкуванням з 

розподілом на 2 групи, місця визначаються за коловою системою з урахуванням 

гри у групах та стиковими іграми. Якщо стикова гра закінчується нічийним 

результатом, переможець визначається серією пенальті.  

При однаковій кількості набраних очок переможець визначається: 

- по особистій зустрічі між командами, що набрали однакову кількість 

очок; 

- кращій різниці забитих та пропущених м’ячів; 

-    більшій кількості забитих м’ячів. 

 

5.2. Настільний теніс. 

Змагання командні.  

Склад команди - 2 особи (1 чоловік, 1 жінка).  Змагання проводяться по 

коловій системі з розподілом на групи. Змагання складаються з  трьох партій.  

До фіналу виходять команди, які посіли І, ІІ місця у групах. У фіналі команди 

розподіляються на 2 групи. Місця визначається за коловою системою з 

урахуванням гри у групах та проведенням стикових ігор. 

 Результат команди визначається за сумою особистих результатів 

учасників команди. При одинакові кількості очок, набраних командами, 

командна першість визначається за кращим результатом у жінок. 

 

5.3. Шахи. 
Склад команди – 2 особи (1 чоловік, 1 жінка).  

Змагання особисті з командним заліком.  



За перемогу в партії нараховується 1 очко, нічия – 0,5 очка, поразка – 0 

очок. Система проведення змагань визначається в залежності від кількості 

учасників в день змагань. Місце визначається за найбільшою сумою набраних 

очок. У разі рівності кількості очок у декількох учасників місце визначається за 

системою коефіцієнтів Бухгольца, особистою зустріччю, найбільшою кількістю 

перемог. 

 

5.4. Волейбол 

Склад команди: 10 осіб, 1 представник.  

Ігри проводяться відповідно до правил гри виду спорту з 3-х партій  (до    

2-х перемог однієї команди). Кожна партія гри до 15 очок.  За перемогу у грі 

нараховується 2 очка, поразку – 1 очко. 

Змагання проводяться по коловій системі з розподілом на групи 

жеребкуванням.  До фіналу виходять команди, які посіли І, ІІ місця у групах. У 

фіналі команди розподіляються  жеребкуванням на 2 групи. Місця  

визначається за коловою системою з урахуванням гри у групах та проведенням 

стикових ігор. 

При однаковій кількості набраних очок у двох або більше команд 

переможець визначається: 

- за кращим співвідношенням виграшних і програшних партій в усіх 

зустрічах; 

- за кращим співвідношенням виграшних і програшних  очок в усіх 

зустрічах; 

- за результатами гри між спірними командами. 

 

6. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

 

Підготовка  місць проведення змагань здійснюється відповідно до вимог 

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». 

 

7. Умови визначення переможців змагань та нагородження 

 

7.1. У кожному виді спорту, які входять до програми Спартакіади, 

розігрується: 

- особиста першість з індивідуальних видів спорту; 

- командна першість. 

          7.2. В особистій першості місця визначаються окремо серед жінок і 

чоловіків. 

7.3. У кожному виді програми нараховується: за I місце – 1 очко, за II 

місце – 2 очка, за III місце – 3 очка і так далі. 

          7.4. За кожного не виставленого учасника змагань в індивідуальних 

номерах програми (шахи, настільний теніс) до залікових очок 

загальнокомандної першості додатково нараховуються штрафні очки із   



розрахунку: останнє місце після всіх учасників, які змагалися у виді спорту,  

плюс 1 очко. 

7.5. У випадку неучасті команди  у змаганнях з виду  спорту додатково 

нараховується до загальнокомандного заліку штрафні очки із розрахунку:  

останнє місце після всіх команд, які взяли участь у виді спорту, плюс 3 очка. 

7.6. Загальнокомандна першість визначається за сумою місць, які посіли 

команди з видів спорту в обласній Спартакіаді. 

7.7. У разі однакової кількості очок, набраних у загальнокомандному 

заліку, перевага надається командам, які  мають послідовно більше  I,  II,  III,  

командних  місць. 

7.8. Команди, які займуть І, ІІ, ІІІ місця в кожному виді спорту, 

нагороджуються дипломами, кубками. 

7.9. Учасники, які займуть І, ІІ, ІІІ місця у кожному виді програми 

нагороджуються грамотами, медалями. 

7.10. Команди, які займуть І, ІІ, ІІІ місця в загальному заліку 

нагороджуються дипломами та кубками. 

 

8. Умови фінансування 

 

8.1. Витрати пов’язані з проведенням районних (міських) змагань несуть  

відділи (управління) освіти райдержадміністрацій, міських (сільських) рад, 

районі (міські) профспілки працівників освіти. 

8.2. Витрати на проведення фіналу обласної Спартакіади (харчування 

суддів, придбання дипломів, грамот, медалей, кубків) – за рахунок 

Миколаївської обласної організації профспілки працівників освіти і науки 

України (за узгодженням). 

8.3. Витрати на відрядження команд для участі в обласних змаганнях 

(проїзд до місця призначення і зворотно, харчування, мешкання) – за рахунок 

відряджуючої установи. 

 

9. Оскарження результатів змагань 

 

9.1. Результати змагань можуть бути оскаржені представником команди 

не пізніше ніж за 30 хвилин після закінчення змагання в письмовій формі до 

суддівської колегії змагань з цього виду спорту.     

9.2. Оскарження спортивних результатів негайно розглядається головним 

суддею змагань або головною суддівською колегією Спартакіади. 

9.3. За невиконання вимог цього Положення  мандатна комісія приймає 

рішення про відсторонення учасника  (учасників) від змагань та анулювання 

результатів змагань. 

9.4. За порушення морально-етичних норм поведінки (нецензурні 

висловлювання або жести на адресу будь-кого з учасників, організаторів,  

суддів) суддівська колегія разом з мандатною комісією приймає рішення про 

покарання.  

 



10. Строки та порядок подання заявок на участь у Спартакіаді 

 

10.1. Іменні заявочні листи учасників обласних змагань Спартакіади 

подаються в день приїзду до мандатної комісії на кожну команду з виду 

спорту окремо (додаток 1). 

10.2. У разі відсутності можливості проходження медичного огляду всією 

командою, дозволяється надання довідок про стан здоров'я встановленої форми, 

виданих лікарем за місцем проживання учасника. 

10.3. Представники команд подають документи на кожну команду 

окремо: 

         - на кожного учасника довідку з основного місця роботи з фотокарткою, з 

визначенням посади; 

         - паспорт громадянина України; 

    - звіт про проведення районних (міських) змагань (додаток 2). 

     10.4. При відсутності вищевказаних документів команда (учасник) до 

змагань не допускається. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Положення про проведення 

ХV обласної Спартакіади 

працівників  закладів освіти у 

2018  році 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у фінальних змаганнях ХV обласної Спартакіади 

працівників закладів освіти 

з ________________ від _________________________ району (міста) 
                (вид спорту) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Рік  

народження 

Місце 

роботи 

 

 

 

 

Посада Дозвіл 

лікаря на 

участь у 

змаганнях 

(підпис, 

печатка) 

      

      

 

 

Допущено до змагань за станом здоров'я  ____________ чол.    

 

Лікар                          _________________           /_____________________/ 
                 (Підпис)                                                                     

М.П.                                                                                                          

                                                                                                

 

Представник команди ________________          /_____________________/ 
                                             (Підпис)                                                                     

 

Начальник відділу 

(управління) освіти      ________________          /_____________________/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                               (Підпис)                                                                     

 

 

Голова профспілки       ________________          /____________________/ 
                                               (Підпис)                                                                     

 

 

 

    

 

         



Додаток 2 

до Положення про проведення 

ХV обласної Спартакіади 

працівників  закладів освіти у 

2018  році 

 
        

 

 

Звіт  

про проведення районної (міської) Спартакіади працівників  

закладів освіти ____________________ району (міста) 

 

№ 

з/п 

Термін 

проведення 

районної 

(міської) 

Спартакіади 

Кількість команд, що прийняли участь у 

районній (міській) Спартакіаді 

Всього 

учасників 

з шахів з настільного 

тенісу 

з міні-

футболу 

з 

волейболу 

       

       

 

 

 

Начальник відділу 

(управління) освіти  _________________    /___________________/  

        

 

  

Голова профспілки   __________________/_________________/   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


