
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 

 
19 вересня 2019 р.            м. Миколаїв       № 99 

 

Про проведення ХІХ обласних 

Молодіжних спортивних ігор 

серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у  

2019-2020 навчальному році 
 

 

На виконання Календарного плану спортивно-масових заходів 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України, з метою масового залучення 

учнівської молоді до систематичних занять фізичною культурою і спортом, 

підвищення рухової активності та зміцнення їх здоров’я,  
 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести протягом 2019-2020 навчального року ХІХ обласні Молодіжні 

спортивні ігри серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

(далі – Молодіжні ігри ). 

2. Затвердити Регламент проведення ХІХ обласних Молодіжних 

спортивних ігор, що додається. 

3. Директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

рекомендувати провести на належному організаційному рівні попередні 

змагання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та забезпечити 

участь команд у змаганнях Молодіжних ігор згідно з Регламентом. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на спеціаліста Миколаївського  

обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти України Тітушину О.М.  

 

Начальник відділення       О. КУЛІШОВ 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з 

фізичного виховання спорту МОН 

України  

19 вересня 2019 № 99 

 

 

Регламент  

проведення ХІХ обласних Молодіжних спортивних ігор  

серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

у 2019-2020 навчальному році 
 

 

1. Мета і завдання 
 

ХІХ обласні Молодіжні ігри серед учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти (далі – Молодіжні ігри) проводяться з метою: 

– залучення учнівської молоді до систематичних занять фізичною 

культурою і спортом; 

– підвищення рухової активності, виховання здорового способу життя 

засобами фізичної культури і спорту; 

– підготовки до високопродуктивної праці та захисту держави; 

– визначення найсильніших команд для участі у Спартакіаді серед учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти  України; 

– виявлення рівня спортивно-масової роботи в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти області. 

 

2. Види спорту, терміни і місця проведення обласних змагань  

серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти  

м. Миколаєва 
 

 

№ 

з/п 

Види спорту Термін 

проведення 

Кількість 

учасників 

Місце проведення 

1.  
Міні-футбол 
(юнаки) 

22-25.10.2019 12 
м. Миколаїв  

стадіон ДЮСШ № 3 

2.  
Настільний теніс  
(юнаки) 

30.10.2019 3+1 
Вище професійне училище  

№ 21 м. Миколаєва 

3.  
Настільний теніс 
(дівчата) 

31.10.2019 3+1 
Вище професійне училище  

№ 21 м. Миколаєва 

4.  
Шахи 

 
04.03.2020 3+1 За призначенням 

5.  
Легка атлетика 

(юнаки, дівчата) 

Квітень  

2020 
10 За призначенням 

6.  
Волейбол 
(юнаки) 

05-08.11.2020 12  
Вище професійне училище  

№ 21 м. Миколаєва 



7.  
Волейбол 
(дівчата) 

 

19-22.11.2020 12 
Вище професійне училище 

№ 21 м. Миколаєва 

8.  
Баскетбол 3х3 
(юнаки)  

03-05.12.2020 3+1 

Миколаївське вище 

професійне училище  

суднобудування 

9.  
Баскетбол 3х3 
(дівчата) 

 

10-12.12.2020 3+1  За призначенням 

 

Примітка: участь у всіх видах Молодіжних іграх обов’язкова. До команд, що не 

братимуть участь у змаганнях застосовуються штрафні санкції – останнє місце у 

виді програми + 3 штрафних очка за кожний вид програми, у якому не взяли участі.  

 

3. Види спорту, терміни і місця проведення обласних змагань серед учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти районів і міст області 

 
 

№ 

з/п Види спорту 
Термін 

проведення 

Кількість 

учасників 
Місце проведення 

1. Настільний теніс 23.10.2019 2+1 
м. Вознесенськ 

(Вознесенський професійний 

аграрний ліцей) 

2. 
Волейбол (зона)  

(юнаки, дівчата )  
13.11.2019 12+2 

м. Вознесенськ (Вознесенський 

професійний аграрний ліцей), 

м. Первомайськ (ДЮСШ з 

видів спорту ім. В.В. Тофана), 
м. Снігурівка (Снігурівський 

професійний ліцей) 

3. 
Волейбол (фінал) 
(юнаки, дівчата) 

20.11.2019 

 
12+2 

м. Вознесенськ 
(Вознесенський професійний 

аграрний ліцей, ДЮСШ) 

4. 
Міні-футбол 

(зона) (юнаки)  
16-17.04.2020 12 

м. Вознесенськ (Вознесенський 

професійний аграрний ліцей), 

 смт. Арбузинка (Арбузинський 

професійний аграрний ліцей), 
м. Снігурівка (Снігурівський 

професійний ліцей) 

5. 
Міні-футбол 

(фінал) (юнаки)  

Квітень  

2020 
12 м. Вознесенськ 

6 Легка атлетика 
Квітень 

2020 
10+1 За призначенням 

 

Змагання проводяться згідно з Регламентом та правилами змагань з видів 

спорту. 

Команди-учасниці з ігрових видів спорту (волейбол, міні-футбол) 

розподіляються на ІІІ групи (зони).   

 



Зона І 

м. Вознесенськ 

Зона ІІ 

м. Первомайськ 

Зона ІІІ 

м. Снігурівка 

Вознесенський 

професійний аграрний 

ліцей 

Маринівський 

професійний аграрний 

ліцей 

Снігурівський 

професійний ліцей 

Вознесенський 

професійний ліцей 

Арбузинський 

професійний аграрний 

ліцей 

ДНЗ «Баштанський 

професійний ліцей» 

Новоодеський 

професійний аграрний 

ліцей 

ДНЗ «Первомайський 

професійний 

промисловий ліцей» 

Березнегуватський 

професійний ліцей 

Єланецький професійний 

аграрний ліцей 

Кривоозерський 

професійний аграрний 

ліцей 

ПТУ № 42 Баштанського 

району 

ПТУ № 17 смт. Братське ДНЗ «Южноукраїнський 

професійний ліцей» 

Казанківський 

професійний аграрний 

ліцей 

 

До фіналу потрапляють команди, які посіли І та ІІ місця в зональних 

змаганнях з видів спорту.  

 

4. Організація та керівництво проведенням змагань 
 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням Молодіжних ігор 

здійснюється Миколаївським обласним відділенням (філією) Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 

Безпосереднє проведення Молодіжних ігор покладається на суддівські колегії з 

видів спорту, які призначає Миколаївське обласне відділення (філія) Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 

Проведення І етапу змагань Молодіжних ігор  покладається на директорів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, керівників фізичного 

виховання. 

Засідання суддівської колегії з виду спорту і представників команд 

закладів  професійної освіти проводиться за одну годину до початку змагань. 

Миколаївське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання 

та спорту Міністерства освіти і науки  України залишає за собою право вносити 

зміни щодо системи, місця та термінів проведення змагань (в залежності від 

кількості заявлених команд, наявності спортивних баз, погодних умов та форс-

мажорних обставин). 

5. Учасники змагань 
 

У Молодіжних іграх беруть участь учні закладів професійної (професійно-

технічної) освіти  2000 року народження і молодші, які пройшли поглиблене 

медичне обстеження та за станом здоров'я віднесені до основної медичної 

групи, а також мають відповідну технічну і фізичну підготовку. 



До участі у змагання допускаються команди в єдиній спортивній формі з 

номерами. 
 

6. Умови проведення змагань 
 

Молодіжні ігри проводяться поетапно: 

І етап – масові змагання, в закладах освіти. 

ІІ етап –  обласні зональні та фінальні змагання. 

Терміни, програму, склад команд та інші умови проведення змагань            

І етапу, який передбачає залучення максимальної кількості учнів, визначає 

адміністрація закладу освіти. 

Змагання ІІ етапу Молодіжних ігор проводяться у 3 групах:  

І-ІІ групи – команди учнів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти м. Миколаєва;  

ІІІ група – команди учнів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти районів і міст області. 
 

І група – команди юнаків ЗПО м. Миколаєва: 

1. Вище професійне училище № 21 м. Миколаєва. 

2. Вище професійне училище суднобудування м. Миколаєва. 

3. Державний навчальний заклад «Вище професійне училище № 7                      

м. Миколаєва». 

4. Миколаївський  професійний суднобудівний ліцей. 

5. Миколаївський професійний промисловий ліцей. 

6. Миколаївський професійний машинобудівний ліцей. 

7. Миколаївський професійний ліцей. 

8. Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг. 

9. Надбузький професійний аграрний ліцей. 
 

ІІ група – команди дівчат ЗПО м. Миколаєва: 

1. Вище професійне училище № 21. м. Миколаєва 

2. Державний навчальний заклад «Вище професійне училище № 7  

м. Миколаєва». 

3. Державний навчальний заклад «Миколаївське вище професійне училище 

технологій та дизайну». 

4. Миколаївський професійний ліцей сфери послуг. 

5. Миколаївський професійний ліцей будівництва та сфери послуг. 

6. Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу. 

7. Миколаївський професійний промисловий ліцей. 

8. Надбузький професійний аграрний ліцей. 
 

ІІІ група – команди юнаків і дівчат учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти районів і міст області: 

1. Вознесенський професійний аграрний ліцей.  

2. Вознесенський професійний ліцей.  

3. Новоодеський професійний аграрний ліцей. 

4. Маринівський професійний аграрний ліцей. 



5. Єланецький професійний аграрний ліцей. 

6. Арбузинський професійний аграрний ліцей.  

7. Державний навчальний заклад «Первомайський професійний промисловий 

ліцей».  

8. Кривоозерський професійний аграрний ліцей. 

9. Державний навчальний заклад «Южноукраїнський професійний ліцей».  

10. Професійно-технічне училище № 17 Братського району. 

11. Снігурівський професійний ліцей.  

12. Державний навчальний заклад «Баштанський професійний ліцей». 

13. Березнегуватський професійний ліцей.  

14. Професійно-технічне училище  № 42 Баштанського району.  

15. Казанківський професійний аграрний ліцей. 

 

7. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 
 

Змагання проводяться відповідно до вимог даного Регламенту та правил 

змагань з видів спорту. 

Легка атлетика 
 

Програма: 

  юнаки        дівчата 

- біг 100м, 400м; - біг 100м, 200м; 

- стрибки у довжину з розбігу; - стрибки у довжину з розбігу; 

- штовхання ядра 5 кг; - штовхання ядра 3 кг; 

- естафета 4 х 100 м. - естафета 4 х 100 м. 
 

Змагання особисто-командні.  

Склад команди: для І групи – 10 юнаків, для ІІ групи – 10 дівчат, для III 

групи - 5 юнаків та 5 дівчат.  

Одному учаснику дозволяється брати участь у 2 видах програми та 

естафеті (на кожен вид програми можна заявити не більше 2 юнаків та 2 

дівчат). 

Кожна команда повинна мати з собою естафетну паличку. 

При підрахунку командної першості враховується 10 кращих результатів 

команди та результат естафети для І та ІІ групи (м. Миколаїв), для команд ІІІ 

групи (райони, міста) – 5 кращих результатів юнаків та 5 кращих результатів 

дівчат плюс результат естафети. 

У випадку, якщо у команди не вистачає 10 залікових результатів у 

особистих видах програми, то за кожен пропущений залік їй нараховується 

останнє місце відповідно до протоколу з виду програми + 1 штрафне очко. За 

неучасть в естафеті – останнє місце + 3 штрафних очка. 
 

Настільний теніс 
 

Змагання командні. Зустрічі проводяться з 3-х партій.  

Склад команди: для команд  юнаків – 3 юнаки, для команд дівчат – 3 

дівчини, для команд районів та міст області -  2 юнаки та 1 дівчина. 



Система проведення змагань визначається Головною суддівською колегією 

в день проведення заходу (колова система при участі 5 команд і менше, якщо 

заявлено 6 і більше з розподілом на 2 підгрупи з подальшими стиковими 

іграми). 

 За однакової кількості очок у двох і більше команд, перевага надається 

команді, яка має послідовно більшу кількість І, II, ІІІ і т. д. місць. 
 
 

Шахи 
 

Змагання командні. Склад команди – 3+1 юнаки (дівчини).   

Змагання проводяться за правилами Шахового Кодексу по коловій системі. 

Заміна учасників без пересування дощок.  

Контроль часу: 15 хв. За перемогу в партії учасник отримує 1 очко, за 

нічию – 0,5 очок, за поразку – 0 очок. Команда-переможець визначається за 

найбільшою кількістю очок. Якщо команди набрали однакову кількість очок 

перемога надається команді по показникам: 

–  за результатами гри перших дощок, перевага надається гравцеві, що грав 

білими; 

–  по кількості очок в зустрічах між собою; 

–  по особистій перемозі на 1, 2, 3 дошках, послідовно за кількістю очок в 

зустрічах між собою. 
 

Ігрові види спорту (міні-футбол, волейбол, баскетбол) 
 

Система проведення змагань з волейболу і баскетболу 3х3 (юнаки, дівчата) 

та міні-футболу (юнаки) буде визначена на нараді представників до початку 

заходу:  при участі 5 команд –  колова, 6-8 команд – з розподілом на 2 підгрупи, 

9 команд – на 3 підгрупи. 

При участі 6-8 команд, до фіналу потрапляють по 2 команди з кожної 

підгрупи, де по коловій системі розігруються з І по IV місця.  

Результат гри між командами однієї підгрупи враховується у фіналі.  
 

Міні-футбол 
 

Змагання з міні-футболу проводяться за правилами ФІФА. 
Склад команди: 12 юнаків. Гра складається з 2-х таймів по 20 хв. (заключні 

дві хвилини – чистий час) та 10 хвилинною перервою. Арбітр є єдиним 

хронометристом часу гри.  

Кожна команда повинна мати по 2 комплекти форми різного кольору. 

Команда гостей має переважне право на вибір кольору форми на гру. 

Футболіст вилучений з поля, автоматично дискваліфікується на одну гру і 

до наступних матчів допускається лише з дозволу головної суддівської колегії. 

Попередження і вилучення спортсмена з гри, під час зональних змагань не 

переноситься на фінальні змагання. За вживання нецензурної лайки, спортсмен 

дискваліфікується зі змагань без права заміни. 

За перемогу команда отримує 3 очка, за поразку - 0 очок, нічия - 1 очко. 



При визначенні переможців за однаковою кількістю очок у двох і більше 

команд, перевага надається команді, що набрала: 

- більшу кількість очок у зустрічах між собою; 

-   яка має кращу різницю забитих і пропущених м'ячів в усіх зустрічах; 

- більшу кількість забитих м'ячів в усіх зустрічах. 
 

Волейбол 
 

У змаганнях беруть участь команди юнаків і дівчат.  

Склад команди 10 гравців.  Гра складається з трьох партій до 25 очок. 

Гра триває до двох виграних партій однієї з команд.  

За перемогу з рахунком 2:0 – команда отримує 3 очка, за перемогу з 

рахунком 2:1 – 2 очка, за поразку з рахунком 1:2 – 1 очко, за поразку 0:2 –           

0 очок, за технічну поразку – 0 очок. 

Місця розподіляються за найбільшою кількістю набраних очок. При 

визначенні переможців двох і більше команд, які набрали однакову кількість 

очок, визначальними є такі показники: 

–  краще співвідношення партій в усіх зустрічах; 

–  краще співвідношення м'ячів у всіх зустрічах; 

–  за результатами гри між спірними командами. 
 

Баскетбол 3х3. 
 

 

Змагання проводяться згідно з офіційними правилами баскетболу 3х3. 

Склад команди кожної гри – 4 гравця (3 основних + 1 запасний),                         

1 представник команди. Під час гри допускається присутність у зоні 

майданчика не більше двох осіб – один гравець та один представник. 

Покарання за технічний фол, неспортивний фол та фол, що дискваліфікує, 

– один штрафний кидок та володіння м’ячем.  

Гру не можна розпочинати, якщо в одній з команд на ігровому майданчику 

немає трьох гравців, які готові грати. 

Гравця дискваліфікують, коли він під час гри покараний 2 неспортивними 

фолами. Ця дискваліфікація розповсюджується тільки до закінчення цієї гри. 

1 період триває 10 хвилин або до 21 очка. 

Гравець, який отримав фол з дискваліфікацією за неспортивну поведінку, 

автоматично відсторонюється від участі в змаганнях, в т.ч. в наступних етапах. 

Визначення переможців. 

За перемогу командам нараховується 2 очка, за поразку – 1 очко, за 

технічну поразку – 0 очок. 

За неявку команди на гру їй зараховується технічна поразка з рахунком 

0:7, а команді-суперниці – перемога з рахунком 7:0. 

Команда програє гру позбавленням права, якщо на час початку гри, 

зазначеній у розкладі, вона не представлена на ігровому майданчику трьома  

гравцями, готовими грати. 



Команда програє гру через нестачу гравців, якщо під час гри у неї на 

ігровому майданчику не залишається жодного гравця якщо є один 1 гравець – 

гра продовжується. 

При однаковій кількості турнірних очок у двох або більше команд перевага 

надається команді, яка має: 

– кращий результат в іграх між цими командами (більша кількість 

турнірних очок, далі – кращий коефіцієнт між забитими та пропущеними 

ігровими очками); 

– більшу кількість перемог в усіх іграх; 

– кращий коефіцієнт між забитими та пропущеними ігровими очками в 

усіх іграх. 

За рівності всіх показників місця команд визначаються проведенням 

додаткової гри між цими командами, порядок проведення якої визначається 

ГСК змагань.  

8. Умови визначення переможців та призерів 
 

Загальнокомандний та командний залік ХІХ обласних Молодіжних ігор 

визначається у 3-х групах закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 

у І групі –  з 6 видів програми (юнаки); 

у ІІ групі – з 5 видів програми (дівчата); 

у ІІІ групі – з 4 видів  програми (юнаки, дівчата); 

Загальний залік визначається за найменшою сумою набраних командами 

очок. Нарахування очок здійснюється за системою: І місце – 1 очко, ІІ місце –  2 

очка, ІІІ – 3 очка і т.д. 

При визначені командної першості з виду спорту при рівності очок у двох і 

більше команд, перевага надається тій, що має послідовно більше І, ІІ, ІІІ і т.д. 

особистих місць, а у загальнокомандному заліку І, ІІ, ІІІ командних місць з 

видів спорту. 

При виявлені порушень даного Регламенту, результати змагань 

анулюються, а при підведенні підсумків обласних змагань команді 

нараховується останнє місце + 5 штрафних очок. 

Представник команди несе відповідальність за виконання учасниками 

вимог даного Регламенту. 

9. Нагородження 
 

Команди, які посіли призові місця в окремих видах спорту, 

нагороджуються дипломами відповідних ступенів у кожній групі окремо. 

Команди, які посіли І, ІІ, ІІІ місця у загальнокомандному заліку, 

нагороджуються дипломами відповідних ступенів у трьох групах окремо.  
 

10. Фінансування 
 

Витрати на проведення змагань І етапу в ЗПО здійснюються за рахунок 

закладів освіти. 

Витрати на відрядження команд для участі у обласних змаганнях -  за 

рахунок відряджаючої установи. 

 



11. Оскарження результатів 
 

Результати змагань можуть бути оскаржені представником команди у 

письмовій формі поданого протесту головному судді змагань не пізніше ніж 60 

хвилин після закінчення змагань. Протест повинен бути аргументованим.  

У разі підтвердження порушення результати команди у виді програми 

анулюються. 

12. Безпека та підготовка спортивних споруд 
  

Відповідно до 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»: 

– відповідальність за підготовку спортивних споруд та дотримання правил 

безпеки під час проведення змагань покладається на керівника закладу  

професійної (професійно-технічної) освіти де проводиться захід та головного 

суддю змагань; 

–  не менше як за 4 години до початку змагань здійснюється оперативно-

технічний огляд спортивній споруди та складається Акт про готовність до 

проведення спортивно-масового заходу, який засвідчують представник 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки  України, керівник закладу освіти, головний 

суддя  змагань (додаток 1). 

Акт є обов'язковим документом, що додається до звіту суддівської колегії. 
 

13. Порядок і строки подання заявок 
 

Попередні заявки на участь у змаганнях Молодіжних ігор (додаток 2) 

подаються до 8 жовтня 2019 року в Миколаївське обласне відділення (філію) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

на електронну адресу: noufvs@ukr.net 

Представник команди в день приїзду на обласні змагання подає до 

головної суддівської колегії наступні документи: 

–  заявку, підписану директором закладу освіти, представником команди та 

лікарем (додаток 3); 

–  на кожного спортсмена: учнівський квиток з фотокарткою, або довідку з 

місця навчання з фотокарткою, завірену директором ЗПО; 

 - паспорт або свідоцтво про народження, якщо у свідоцтві про народження 

 є відмітка про отримання паспорту – тільки паспорт; 

–  технічний звіт про проведення змагань в навчальному закладі з виду 

спорту (додаток 4). 

Примітка: При відсутності будь-якого з вище зазначених документів, 

команда або спортсмен 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 Регламенту проведення ХІХ обласних 

Молодіжних спортивних ігор серед учнів 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у 2019-2020 н.р. 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор___________________________ 

___________________________________ 

 

АКТ-дозвіл 

на проведення змагань з _________________________________________________________ 

       (вид спорту) 

 спортивному залі (на спортивному майданчику) _________________________ 

___________________________________________________________________ 
                                    (назва закладу освіти)      
_____________________ 
(термін проведення) 

 

Ми, комісія у складі: 

голова комісії  ______________________________________________________ 
                                         (відповідальна посадова особа за техніку безпеки, охорону праці  у закладі освіти) 

члени комісії:_______________________________________________________ 
  (головний суддя змагань) 

___________________________________________________________________ 
( представник закладу освіти ) 

склали цей акт про те, що: 

1) У спортивному залі (на спортивному майданчику) обладнані місця для 

проведення спортивно-масового заходу з ________________________________, 
           (вид спорту) 
які відповідають правилам охорони праці, санітарно-гігієнічним нормам та 

правилам проведення змагань. Необхідний спортивний інвентар та обладнання 

в наявності. 

2) Роздягальні -___, суддівська кімната -___, медичний кабінет -___, душеві ___  

знаходяться в задовільному санітарно-гігієнічному стані і готові для 

проведення змагань з ________________________________________ 
                                                                       (вид спорту) 

3) Для урочистого відкриття спортивно-масового заходу, в наявності 

Державний прапор України, Державний Гімн України. 

4) Комісія провела оперативно-технічний огляд спортивної споруди і зробила 

висновок, що ________________________________________________ 
     (спортивний зал, спортивний майданчик) 

 ___________________________________________________________________ 
     (назва закладу освіти) 

для проведення змагань з _______________________________підготовлений. 
                                                                      (вид спорту) 
 

Голова комісії:  ___________________  /_________________/ 

Члени комісії:  __________________  /_________________/ 

    __________________  /_________________/ 



Додаток 2 

до Регламенту проведення ХІХ обласних 

Молодіжних спортивних ігор серед учнів 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти  у 2019-2020 н.р. 
 

 

ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА 

на участь у ХIX обласних Молодіжних спортивних іграх серед учнів  

закладів  професійної (професійно-технічної) освіти  

 

Команда _______________________________________ братиме участь 

   (назва закладу освіти) 

 

у ХІХ обласних Молодіжних спортивних іграх з таких видів спорту: 

 

І-ІІ група м. Миколаїв: 
 

1. Легка атлетика     так (ні) 

2. Міні – футбол (юнаки)    так (ні) 

3. Настільний теніс     так (ні) 

4. Волейбол: юнаки (дівчата)   так (ні) 

5.       Баскетбол: юнаки (дівчата)                        так (ні) 

6. Шахи                                   так (ні) 

  

ІІІ група міст і районів області: 
 

1. Легка атлетика     так (ні) 

2. Настільний теніс     так (ні) 

3. Волейбол (юнаки)    так (ні) 

4. Волейбол (дівчата)    так (ні) 

5. Міні – футбол (юнаки)     так (ні) 
 

З умовами та вимогами цього Регламенту ознайомлені та погоджуємося. 

 

М.П.   Директор    ____________  ____________________ 
       (підпис)    (П.І.Б.) 

 

Керівник фізичного  

 виховання   ____________  ____________________ 
      (підпис)    (П.І.Б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до Регламенту проведення ХІХ обласних 

Молодіжних спортивних ігор серед учнів 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у 2019-2020 н.р. 
 

 

ІМЕННА ЗАЯВКА 
 

на участь в змаганнях з________________________________  
(вид спорту) 

 

ХІХ обласних Молодіжних спортивних ігор  

від ___________________________________________________ 
( назва закладу професійної освіти) 

 

 

№ 
Прізвище, 

ім'я учасника 

(повністю) 

Рік і дата 

народження 

№ і дата 

наказу про 

зарахування 

Група  

Дата 

проведення 

медогляду 

Дозвіл 

лікаря 

Печатка, 

підпис 

лікаря 

        

        

 

До змагань допущено  _____________________________ 
      (кількість) 
 

М.П.   Лікар _____________________________ 
(П.І.Б. повністю, підпис)  

 

 

М.П.   Директор закладу освіти______________________ 
  (прізвище, підпис) 

 

Представник команди _______________________________________ 
(П.І.Б. повністю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4   

до Регламенту проведення ХІХ обласних 

Молодіжних Спортивних ігор серед 

учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 2019-2020 н.р. 

 

 

ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ 

 

про проведення  змагань з _________________________(вид спорту) 

_________________________________________________________________ 
                                  ( назва закладу професійної (професійно-технічної) освіти) 

 

 

від ________20__ року 
 

У  змаганнях з  ___________________________________________________, 

які були проведені ___________________________________________________ 

взяли участь _________ команд, з загальною кількістю учасників 

_______________ 

Посіли місця: І -  _________ , II- _________ , III - __________ 

 

 

Головний суддя               __________ 

 

Головний секретар      __________ 

 

 

 
 


