МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ)
НАКАЗ
27 вересня 2019 р.

м. Миколаїв

№ 109

Про проведення ХIX обласних
Спортивних ігор серед учнів
закладів загальної середньої освіти
у 2019-2020 навчальному році
Відповідно до Календарного плану спортивно-масових заходів
Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки України, з метою підвищення рухової
активності і зміцнення здоров’я школярів, залучення їх до занять фізичною
культурою і спортом, формування основ здорового способу життя,
НАКАЗУЮ:
1. Провести у 2019-2020 навчальному році ХIX обласні Спортивні ігри
серед учнів закладів загальної середньої освіти (далі – Спортивні ігри).
2. Затвердити Положення про проведення Спортивних ігор, що додається.
3. Рекомендувати
начальникам
відділів
(управлінь)
освіти
райдержадміністрацій, міських (сільських) рад:
1) забезпечити організацію та проведення І-ІІ етапів та участь в ІІІ
(обласному) етапі Спортивних ігор;
2) сприяти створенню умов для проведення змагань (зональних,
фінальних) з видів спорту на територіях районів (міст), ОТГ області;
4. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста
Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки України Гаєвську А.Г.

Начальник відділення

О. КУЛІШОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Миколаївського обласного відділення
(філії) Комітету з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки України
27 вересня 2019 № 109
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення ХIX обласних Спортивних ігор серед учнів закладів
загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році
1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ
XIX 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:
– формування здорового способу життя та залучення учнів до регулярних
занять фізичною культурою і спортом;
– підвищення ефективності навчально-тренувальної роботи в спортивних
секціях закладів загальної середньої освіти, подальшої пропаганди фізичної
культури і спорту;
– сприяння вихованню почуття патріотизму, бажання розвиватися та
удосконалювати свої здібності;
–
підведення
підсумків
роботи
управлінь,
відділів
освіти
райдержадміністрацій, міських (сільських) рад;
2. ВИДИ СПОРТУ, ТЕРМІНИ ТА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Серед команд районів та міст області
№
з/п

Види
спорту

Терміни проведення
змагань
зональні фінальні

1

Легка
атлетика

08-09.10.2019

2
Футбол

3
4

Настільний
теніс
Шахи

15-16.10.
2019

30-31.10.
2019

Місце проведення
зональні
фінальні
м. Миколаїв,
стадіон парку «Перемоги»
м. Миколаїв,
м. Первомайськ,
м. Миколаїв,
смт. Братське,
стадіон парку
м. Баштанка,
«Перемоги»
м.Очаків

12-13.11.2019

м. Миколаїв, ВПУ № 21

12-13.11.2019

м. Миколаїв, ВПУ № 21

5
Баскетбол
(юнаки)

10-11.03.
2020

17-18.03.
2020

Баскетбол
(дівчата)

12-13.03.
2020

19-20.03.
2020

6

7
8

Гандбол
(юнаки)
Гандбол
(дівчата)

м. Миколаїв,
м. Первомайськ,
м. Нова Одеса,
м. Баштанка,
м. Очаків
м. Миколаїв,
м. Первомайськ,
м. Нова Одеса,
м. Баштанка,
м. Очаків

м. Миколаїв,
ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 20, № 50
м. Миколаїв,
Гімназія № 4,
ЗОШІ-ІІІ ст. № 6

09-10.04. 2020

м. Миколаїв, ДЮСШ «Олімп»

09-10.04. 2020

м. Миколаїв, ЗОШ І-ІІІ с. № 57

Серед команд об’єднаних територіальних громад
№
з/п

Види
спорту

Терміни проведення
змагань
зональні фінальні

1

Легка
атлетика

10-11.10.2019

2
Футбол

17-18.10.
2019

30-31.10.
2019

3

Настільний
теніс

14-15.11.2019

4

Шахи

14-15.11.2019

5
Баскетбол
(юнаки)

10-11.03.
2020

17-18.03.
2020

Баскетбол
(дівчата)

12-13.03.
2020

19-20.03.
2020

6

Місця проведення
зональні
фінальні
м. Миколаїв,
стадіон парку «Перемоги»
смт. Арбузинка,
м. Вознесенськ,
м. Баштанка,
м. Вознесенськ,
с. Галицинове,
міський стадіон
с. Нечаяне,
смт. Березанка
м. Вознесенськ, ДЮСШ
м. Вознесенськ, Гімназія
смт. Арбузинка,
м. Вознесенськ,
м. Баштанка,
смт.
Воскресенське,
с. Іванівка,
с. Коблеве
смт. Арбузинка,
м. Вознесенськ,
м. Баштанка,
смт.
Воскресенське,
с. Іванівка,
с. Коблеве

м. Вознесенськ,
ДЮСШ, ЗОШ
І-ІІІ ст. № 7

м. Вознесенськ,
ДЮСШ, ЗОШ
І-ІІІ ст. № 7

7
8

Гандбол
(юнаки)
Гандбол
(дівчата)

14-15.04.2020

м. Вознесенськ, ЗОШ І-ІІІ ст.№ 7

14-15.04.2020

с. Галицинове

Приїзд команд до 09.30 год.
Початок змагань о 10.30 год.
Розподіл команд з ігрових видів спорту для участі у зональних змаганнях
здійснюється Миколаївським обласним відділенням (філією) Комітету з
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.
Миколаївському обласному відділенню (філії) Комітету з фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України у разі потреби
надається право вносити зміни до термінів, місць та системи проведення
змагань.
Змагання з легкої атлетики – є обов’язковим для всіх команд
територій.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗАХОДУ
Загальне керівництво підготовкою та проведенням Спортивних ігор
здійснюється Миколаївським обласним відділенням (філією) Комітету з
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.
Проведення І (шкільного) етапу змагань покладається на керівників
закладів загальної середньої освіти, ІІ етап (районний (міський)) –забезпечують
відділи (управління) освіти райдержадміністрацій, міських (сільських) рад.
Безпосереднє проведення 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
До участі у Спортивних іграх допускаються учні закладів загальної
середньої освіти районів (міст), ОТГ денної форми навчання.
Учні Миколаївського вищого училища фізичної культури можуть брати
участь у складі команд районів (міст) області, ОТГ, з яких вони прибули на
навчання.
Кількісний склад команди:
№
з/п
1
2
3
4

Вид спорту
Баскетбол
Волейбол
Легка
атлетика
Настільний
теніс

Склад команди
Рік
Представнародження Юнаки Дівчата
Судді
ники
2003-2005
12
12
2
1
2003-2005
12
12
2
1

Всього
27
27

Учні ЗЗСО

5

5

2

1

13

Учні ЗЗСО

2

1

1

-

4

5
6
7

Шахи
Футбол
Гандбол

Учні ЗЗСО
2003-2005
2003-2005

2
17
14

1
–
14

1
2
2

1
2

4
20
32

Для проведення обласних зональних змагань з баскетболу (юнаки,
дівчата), гандболу (юнаки, дівчата), футболу команди розподіляються за
територіальним принципом:
Райони і міста області:
Перша група
Центральний район
Інгульський район
Центральний район
Корабельний район

Друга група
м Первомайськ
м. Южноукраїнськ
Арбузинський район
Врадіївський район
Кривоозерський район
Первомайський район

Четверта група
Баштанський район
Новобузький район
Казанківський район
Снігурівський район
Березнегуватський район

Третя група
Вознесенський район
Веселинівський район
Єланецький район
Доманівський район
Братський район
Новоодеський район

П’ята група
Березанський район
Вітовський район
Миколаївський район
Очаківський район
м. Очаків

Об’єднані територіальні громади:
Перша група
Арбузинська ОТГ
Благодатненська ОТГ
Кам’яномостівська ОТГ
Доманівська ОТГ

Друга група
Вознесенська ОТГ
Веселинівська ОТГ
Мостівська ОТГ
Прибузька ОТГ

Третя група
Баштанська ОТГ
Володимирівська ОТГ
Новополтавська ОТГ
Казанківська ОТГ

Четверта група
Галицинівська ОТГ
Воскресенська ОТГ
Широківська ОТГ
Шевченківська ОТГ

П’ята група
Веснянська ОТГ
Михайлівська ОТГ
Нечаянська ОТГ
Ольшанська ОТГ
Радсадівська ОТГ

Шоста група
Березанська ОТГ
Коблівська ОТГ
Куцурубська ОТГ
Чорноморська ОТГ

5. ХАРАКТЕР ЗАХОДУ
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.

Змагання Спортивних ігор проводяться поетапно:
І етап: масові змагання в закладах загальної середньої освіти;
ІІ етап: проведення змагань в районах, містах, об’єднаних територіальних
громадах;
ІІІ етап: обласні (зональні, фінальні) змагання.
Терміни, програму, склад учасників, порядок та інші умови проведення
змагань І етапу (який передбачає залучення максимальної кількості учнів)
визначає організація, що їх проводить.
Змагання Спортивних ігор проводяться за діючими правилами з видів
спорту, які затверджені федераціями України відповідних видів спорту.
Для визначення загальнокомандної першості Спортивних ігор
команди області розподіляються на 3 групи районів (міст) та на 3 групи
ОТГ:
Групи районів, міст:
Перша група
Центральний район
Інгульський район
Заводський район
Корабельний район
м. Первомайськ
м. Южноукраїнськ

Друга група
Баштанський район
Братський район
Врадіївський район
Веселинівський район
Вітовський район
Кривоозерський район
Новобузький район
Новоодеський район
Первомайський район
Снігурівський район

Третя група
Арбузинський район
Березанський район
Березнегуватський район
Вознесенський район
Доманівський район
Єланейцький район
Казанківський район
Миколаївський район
Очаківський район
м. Очаків

Групи об’єднаних територіальних громад:
Перша група
Баштанська ОТГ
Вознесенська ОТГ
Березанська ОТГ
Веселинівська ОТГ
Воскресенська ОТГ
Доманівська ОТГ
Снігурівська ОТГ
Арбузинська ОТГ

Друга група
Благодатненська ОТГ
Галицинівська ОТГ
Шевченківська ОТГ
Ольшанська ОТГ
Коблівська ОТГ
Куцурубська ОТГ
Мостівська ОТГ
Широківська ОТГ

Третя група
Володимирівська ОТГ
Кам’яномостівська ОТГ
Новополтавська ОТГ
Веснянська ОТГ
Чорноморська ОТГ
Радсадівська ОТГ
Михайлівська ОТГ
Нечаянська ОТГ
Прибузька ОТГ

6. ПРОГРАМА ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Баскетбол, 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.

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 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;
– гандбол - 2 тайми по 15 хвилин;
– футбол - 2 тайми по 25 хвилин.
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 місця;
–
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 група – 10 кращих результатів та 2 естафети;
ІІ-ІІІ групи – 8 кращих результатів та 1 естафети.
До командного заліку для команд ОТГ зараховується:
І групи – 10 кращих результатів, у тому числі 2 естафета;
ІІ-ІІІ групи – 8 кращих результатів, у тому числі 1 естафета.
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.
НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
Змагання з настільного тенісу особисто-командні.
Склад команди: 2 хлопця та 1 дівчина, 1 представник.
Усі зустрічі проводяться з 3 партій, відповідно діючих правил.
Особисті змагання проводяться за олімпійською системою з визначенням
усіх місць.
Систему проведення змагань буде визначено Головною суддівською
колегією, в залежності від кількості заявлених команд.
Команда - переможець визначається за найбільшою кількістю очок, які
набрані в усіх зустрічах.
При однаковій кількості очок у двох і більше команд перевага надається
команді, яка має послідовно більшу кількість I, II, III і так далі місць.
Учасники повинні мати спортивну форму (колір футболки різний,
окрім білого).
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.
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
Загальнокомандне місце визначається окремо серед районів (міст) та
окремо серед команд ОТГ.
Загальнокомандне місце визначається за найменшою сумою місць, що
набрано збірною командою території у всіх видах спорту.
За неучасть у фіналі з ігрових видів спорту, очки не нараховуються.
Підведення підсумків загальнокомандної першості Спортивних ігор серед
команд територій визначається по групам за кращими виступами команд:
Визначення загальнокомандних місць серед груп районів (міст):
– І група – до загальнокомандного заліку зараховується 7 кращих видів
програми;
– ІІ, ІІІ групи: до загальнокомандного заліку зараховується 6 кращих видів
програми;
Визначення загальнокомандних місць серед груп об’єднаних
територіальних громад:
– І група – 6 кращих видів програми;
– ІІ-ІІІ групи – 5 кращих видів програми
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.
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.
Командні місця в кожному виді спорту визначаються за найбільшою
сумою очок, що нараховуються за наведенною нижче таблицею:
Таблиця нарахування очок
Зайняті
місця

Командні види
програми

1
2
3
4
5
6
7
8

72
60
50
41
39
37
35
33

Нарахування очок
Індивідуальні види
Індивідуальні
програми
види програми з
легкої атлетики
36
36
30
33
25
30
21
27
20
25
19
23
18
21
17
19

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
2
1

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Командам територій в змаганнях з баскетболу, гандболу, футболу серед
юнаків та дівчат, які не отримали права участі у фінальних змаганнях, очки
нараховуються по таблиці:
За зайняті місця в зональних змаганнях:
– за ІІІ місце в зоні – 20 очок;
– за IV місце в зоні – 16 очок;
– за V місце в зоні – 12 очок;
– за VI місце в зоні – 8 очок
За неучасть команди території в змаганнях з легкої атлетики нараховується
останнє місце + 10 очок.
За неучасть команд у визначеній кількості видів програми змагань
території нараховується останнє місце + 10 очок.
Команди, які посіли І, ІІ, ІІІ місця в загальнокомандному заліку в 3 групах
районів (міст) та 3 групах об’єднаних територіальних громад нагороджуються
кубками, дипломами відповідних ступенів.
Збірні команди районів (міст), ОТГ, які посіли І, ІІ, ІІІ місця у видах
спорту, нагороджуються, дипломами відповідних ступенів.
9. Умови фінансування заходу
Витрати на проведення І (шкільного) етапу змагань в закладах загальної
середньої освіти здійснюється за рахунок закладів освіти.
Витрати на проведення ІІ (районного (міського)) етапу змагань
здійснюється за рахунок відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій,
міських та сільських рад.
Відрядження збірних команд районів (міст), ОТГ для участі в обласних
зональних та фінальних змаганнях Спортивних ігор здійснюються за рахунок
установ, що їх відряджають.

Миколаївське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання
та спорту Міністерства освіти і науки України забезпечує нагородження команд
дипломами.
10. Оскарження результатів
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.
Оскарження негайно розглядається головним суддею.
У разі необхідності перевірки та уточнення інформації рішення суддівської
колегії оголошується через 2 доби після проведених змагань.
При підтверджені порушення, результати команди у виді програми
анулюються.
11. Строки та порядок подання заявок
на участь у Спортивних іграх
Попередні заявки на участь в Спортивних іграх надаються до 01 жовтня
2019 року до Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України на електронну адресу:
noufvs@ukr.net.
Підтвердження про участь у змаганнях з виду спорту надається в
Миколаївське обласне відділення (філію) Комітету з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки України за 3 дні до початку проведення
заходу.
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 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 (14) років і старше);
– страховий поліс.
При відсутності будь-якого з вище названих документів, спортсмени або
команди до змагань не допускаються.
Виїзд команд на змагання дозволяється лише після офіційного виклику
Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки України.

Додаток 1
До Положення про проведення
XIX обласних Спортивних ігор
серед учнів закладів загальної
середньої освіти 2019-2020
навчального року
ІМЕННА ЗАЯВКА
на участь в ХIX 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)

Директор школи

____________________ /_______________________/
(підпис)

Начальник відділу
(управління) освіти

(П.І.Б.)

____________________ /_______________________/
(підпис)

М.П.

(П.І.Б.)

(П.І.Б.)

Додаток 2
до Положення про проведення XIX
обласних Спортивних ігор серед
учнів закладів загальної середньої
освіти 2019-2020 навчального року
Звіт про проведення
шкільних, районних (міських) змагань та змагань ОТГ з
___________________________________________
(вид змагань)

за програмою ХIX обласних Спортивних ігор серед учнів
закладів загальної середньої освіти 2019 -2020 навчального року
Кількість
К-ть
закладів учнів в
загальної ЗЗСО
середньої
освіти

Кількість
команд
взяли
участь у
змаганнях
І етапу
(шкільному)

Кількість
учасників
І етапу
змагань

К-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.)

