
 

  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ) 
 

 

 

Н А К А З 
 

«25» січня  2021 р.             м. Миколаїв       № 5 

 
 

Про проведення обласних змагань 

серед учнів дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл Миколаївської  

області  у 2021 році  

 

 

Відповідно до Календарного плану спортивно-масових заходів 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України на 2021 рік, з метою подальшого 

розвитку видів спорту серед учнівської молоді,  підвищення рівня навчально-

тренувального процесу і спортивної майстерності, якісної підготовки до  
Всеукраїнських, Європейських і Всесвітніх змагань та заходів 2021 року, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести  протягом березня-травня 2021 року обласні змагання серед 

учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл Миколаївської області (далі – обласні 

змагання). 

2. Затвердити Положення про проведення обласних змагань у 2021 році, 

що додається. 

3. Рекомендувати начальникам управлінь, відділів освіти міських 

(сільських, селищних) рад, завідувачам секторів освіти райдержадміністрацій та 

директорам дитячо-юнацьких спортивних шкіл сприяти в організації та 

проведенні змагань згідно з Положенням та забезпечити участь команд в 

обласних змаганнях з видів спорту. 

 4. Контроль за виконанням наказу покласти на спеціаліста І категорії 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України Фішмана Є.Д 

 

 

Начальник відділення                              Олександр КУЛІШОВ 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ Миколаївського  обласного 

відділення (філії) Комітету з 

фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти та науки України 

 

25 січня 2021  № 5 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення обласних змагань серед учнів  

дитячо-юнацьких спортивних шкіл Миколаївської області 

у 2021 році (березень-травень) 

 

1. Мета і завдання 

Обласні змагання серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл  

проводяться з метою популяризації фізичної культури і спорту, залучення учнів  

закладів загально середньої освіти до систематичних занять фізичною 

культурою і спортом, пропаганди  здорового способу життя серед учнівської 

молоді. 

Головними завданнями змагань є: 

- активізація діяльності та підвищення якості роботи дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл; 

- впровадження фізичної культури та спорту, як важливого засобу 

гармонійного розвитку та зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді; 

-  підготовка спортивних резервів до збірних команд школярів області з 

видів спорту для участі у Всеукраїнських змаганнях. 

 

2. Види спорту, терміни та місця проведення обласних змагань 

 

№ 

з/п 

Види спорту Термін 

проведення 

Кількість 

учасників 

Місце 

проведення 

юнаки дівчата 

1.  

Волейбол  

(юнаки), (дівчата)  

Обласні змагання серед 

учнів ДЮСШ 2004-2006 

рр.н. і молодші 

24-25.03.2021 12+1 12+1 м. Первомайськ 

2.  

Теніс настільний  

 (юнаки, дівчата)  
Обласні змагання серед 

учнів ДЮСШ 2005 рр.н. 

і молодші  

14-15.04.2021 2+1 1+1 

 

 

м. Вознесенськ  

 

 



 

3.  

Гандбол  

(юнаки, дівчата)  
Обласні змагання серед 

учнів ДЮСШ 2004-2006 

рр.н і молодші 

05-06.05.2021 12+1 12+1 

м.Миколаїв 

КДЮСШ 

Олімп 

4.  

Футбол 

(юнаки) (зона)  
Обласні змагання серед 

учнів ДЮСШ 2004-2006 

рр.н 

20-21.05.2021 18+1  

м.Первомайськ, 

м. Снігурівка,  

м. Очаків,  

смт. Арбузинка  

 

5.  

Баскетбол 

(юнаки, дівчата) 

Обласні змагання серед 

учнів ДЮСШ 2004 р.н.  і 

молодші 

04-05.06.2021 12+1 12+1  м. Вознесенськ 

6.  

Футбол (юнаки) (фінал)  
Обласні змагання серед 

учнів ДЮСШ 2004-2006 

рр.н 

28.05.2021  

 
18+1  

м. Миколаїв, 

стадіон в  

парку 

Перемоги 

7.  

Веслування на 

байдарках і каное  
Обласні змагання серед 

учнів ДЮСШ 2004 рр.н і 

молодші 

22.08.2021  10+1    10+1 м. Баштанка 

 

Примітка: участь команд ДЮСШ у видах програми обов’язкова.  

 

3. Організація та керівництво проведенням обласних змагань 

 

Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснює 

Миколаївське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України. 

Безпосереднє керівництво проведенням змагань покладається на головні 

суддівські колегії призначені Миколаївським обласним відділенням (філією) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

та директорів ДЮСШ, в місцях де проводяться змагання. 

         

4. Учасники обласних змагань 

 

До участі у змаганнях допускаються учні ДЮСШ відповідних років 

народження визначених у Положенні. 

Усі команди прибувають на змагання у єдиній спортивній формі, 

відповідно до класифікації видів спорту. 

До змагань допускаються учні основної медичної групи, допущені лікарем. 

 



 

5. Характер обласних змагань 

 

Змагання серед ДЮСШ проводяться згідно з вимогами чинного 

Положення та правил змагань з видів спорту, затверджених відповідними 

Федераціями України. 

На обласних змаганнях розігрується: 

- командна першість серед спортивних шкіл з видів спорту, згідно з 

віковими категоріями, зазначеними у Положенні; 

- особиста першість з видів спорту серед учасників обласних змагань 

ДЮСШ. 

Змагання з видів спорту проводяться за умови, якщо заявлено не менше 3-х 

команд ДЮСШ. 

 

6. Програма проведення змагань 

 

Волейбол (юнаки, дівчата) 

Ігри проводяться із 3-х партій. Висота сітки, згідно з віковою групою 

гравців (юнаки, дівчата). 

Змагання проводяться у двох півфінальних групах А і Б по коловій системі 

в одне коло. Розподіл на півфінальні групи проводиться за жеребом. 

У другий фінальний день грають: 

За І-ІІ місце, А1-Б1. 

За ІІІ-ІV місце, А2-Б2. 

За V-VІ місце, А3-Б3. 

За VІІ-VІІІ місце, А4-Б4. 

Визначення переможців за однаковою кількістю очок у двох і більше 

команд, перевага надається команді, що має: 

- краще співвідношення виграшних і програшних партій в усіх зустрічах; 

- краще співвідношення виграшних і програшних очок в усіх зустрічах; 

- за результатами ігор між цими командами. 

До змагань допускаються учні ДЮСШ юнаки та дівчата 2004-2005 р.н і 

молодші. 

Склад команди:12 юнаків та 12 дівчат +2 тренера, 1 суддя. 

 

   Гандбол (юнаки, дівчата) 

Система проведення змагань визначається суддівською колегією в 

залежності від кількості заявлених. 

Визначення переможців за однаковою кількістю очок у двох і більше 

команд, перевага надається команді, що має: 

- більшу кількість очок в іграх між ними; 

- кращу різницю м'ячів в іграх між ними; 

- краще співвідношення м'ячів у всіх іграх. 

До змагань допускаються учні ДЮСШ юнаки та дівчата 2004-2005 р.н і 

молодші, які мають відповідну підготовку за віковими групами. 

Склад команди: 12 юнаків та 12 дівчат +2 тренера, 1 суддя. 



 

Теніс настільний (юнаки, дівчата) 

Змагання особисті з командним заліком серед ДЮСШ системи освіти.  

В обласних змаганнях з тенісу настільного можуть брати участь інші 

ДЮСШ поза заліком.  

Усі зустрічі в особистих іграх проводяться з 5 партій, згідно правил 

змагань. Система проведення змагань визначається головною суддівською 

колегією у день проведення змагань, згідно заявлених учасників. 

До змагань допускаються учні ДЮСШ юнаки та дівчата 2004-2005 р.н і 

молодші, які мають відповідну підготовку за віковими групами. 

Склад команди: 2 юнаки та 1 дівчина  

 

 Футбол (юнаки) 

Змагання проводяться згідно з правилами гри в футбол, затвердженими 

ФІФА та відповідно до даного Положення.  

Cистема проведення змагань залежить від кількості заявлених учасників, 

якщо кількість заявлених команд менше 5 або 5 змагання проводяться за 

коловою системою. Якщо кількість команд 6 і більше,то проводяться за 

принципом поділу на підгрупи.  

У стикових іграх за призові місця змагаються команди, які посіли 1-2 

місця у підгрупах. За 1 місце грають переможці підгруп, та команди які посіли 

2 місця у підгрупах за 3-4 місце. 

Кожна команда повинна мати по 2 комплекти форми різного кольору.           

Футболіст вилучений з поля, автоматично дискваліфікується на одну гру і до 

наступних матчів допускається лише з дозволу головної суддівської колегії. 

За вживання нецензурної лайки, спортсмен дискваліфікується зі змагань 

без права заміни. 

За перемогу команда отримує 3 очки, нічия – 1 очко, за поразку – 0 очок. 

При визначенні переможців за однаковою кількістю очок у двох і більше 

команд, перевага надається команді, що набрала: 

- більшу кількість очок у зустрічах між собою; 

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

- більшу кількість забитих м'ячів в усіх зустрічах. 

Розподіл дитячо-юнацьких спортивних шкіл Миколаївської області на 

групи для участі в зональних змаганнях з футболу буде надіслано додатково. 

До змагань допускаються учні ДЮСШ юнаки та дівчата 2004-2005 років 

народження і молодші, які мають відповідну підготовку за віковими групами.  

Склад команди: 18 юнаків, 2 тренера, 1 суддя. 

 

Баскетбол (юнаки,дівчата) 

Обласні змагання з баскетболу проводяться згідно з Регламентом і 

діючими правилами змагань, затверджених Федерацією баскетболу України.  

Система проведення змагань з баскетболу (юнаки, дівчата) по коловій 

системі. 

До змагань допускаються учні ДЮСШ юнаки та дівчата 2004-2005 років 

народження і молодші, які мають відповідну підготовку за віковими групами.  



 

Склад команди: 12 юнаків та 12 дівчат +1 тренер-викладач. 

 

7. Безпека та підготовка місць проведення обласних змагань 

Безпека та підготовка місць проведення обласних змагань здійснюється 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. № 2025 

«Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених 

місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів». 

Для забезпечення безпеки учасників заходу та глядачів створюється 

робоча комісія, яка не менш як за 4 години до початку проведення змагань 

здійснює оперативно-технічних огляд спортивних споруд складає Акт про 

готовність споруд до проведення заходу (Додаток 1). Акт є обов'язковим 

документом, що додається до технічного звіту головного судді. 

 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів 

Переможці обласних змагань визначаються:  

- у особистій (командній) першості у кожному виді програми;  

- командній першості у видах спорту.  

Особиста першість у кожному виді програми визначається згідно з 

правилами змагань з виду спорту, затвердженими відповідними федераціями 

України. 

Команди ДЮСШ, які посіли І, ІІ, ІII місця в окремих видах програми 

обласних змагань, нагороджуються дипломами відповідних ступенів 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України. 

За результатами участі в обласних змаганнях проводиться підведення 

підсумків окремо в кожному виді спорту. 

 

9. Протести 

Представник команди, який подає протести, повинен після закінчення гри 

(поєдинку) повідомити про це арбітра (суддю) та представника команди-

суперниці. Заява про подання протесту фіксується в рапорті арбітра (судді). 

Письмовий протест повинен бути мотивований, завірений представником 

команди та подається головному судді не пізніше, ніж через 2 години після 

завершення гри. В протесті обов’язково потрібно вказати дату і точний час 

подання протесту. 

Не розглядаються протести, якщо вони подані на рішення прийняті 

арбітром (суддею). 

Несвоєчасно подані та незафіксовані у рапорті арбітра протести не 

розглядаються. 

 

10. Фінансування  

Витрати на відрядження команд для участі в обласних змаганнях 

здійснюються за рахунок відряджуючих установ. 



 

Миколаївське обласне відділення (філія)  Комітету з фізичного виховання 

та спорту Міністерства освіти та науки України забезпечує друкування 

матеріалів, нагородження команд, інші організаційні заходи. 

 

11. Строки та порядок подання заявок  
Для участі в обласних змаганнях серед учнів ДЮСШ необхідно надати 

підтвердження не пізніше  ніж  за  3 доби до початку проведення заходу на 

електронну адресу Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України: 

noufvs@ukr.net або факсом: (0512) 53-55-81.  

Представник команди в день проведення змагань надає до головної 

суддівської колегії такі документи: 

- іменну заявку (додаток 2) завірену підписами: керівника відділу 

(управління), сектору освіти, директора ДЮСШ, лікаря територіальної лікарні 

про допуск до змагань (з  проставлянням особистої печатки); 

- учнівський квиток закладу загальної середньої освіти; 

- паспорт (для осіб старше 16 років) або свідоцтво про народження 

(оригінал). 
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                                                                                 Додаток 1 

        до Положення про проведення 

         обласних змагань серед учнів  

        дитячо-юнацьких спортивних  

        шкіл Миколаївської області 

        у 2021 році  

 

 

 

А К Т 

підготовки спортивної споруди 

_____________________________________________________ 
(назва спортивної споруди) 

для проведення ________________________________________________ 
(назва змагань) 

______________________________________________________________ 

 

м.______________     “______”__________20 ____р. 

 

 

 

Спортивна споруда відповідає нормам, зазначеним у правилах змагань з 

__________________________________________________________________ 

  

Зауваження___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 Комісія у складі: представник спортивної споруди _________________, 

лікар ____________________, головний суддя  _____________________ склали 

цей акт в тому, що спортивна споруда знаходиться в належному стані, 

відповідає технічним і санітарним нормам, правилам техніки безпеки і 

підготовлена для проведення змагань. 

 Адміністративний і технічний персонал спортивної споруди з правилами 

техніки безпеки і вимогами гігієнічних норм ознайомлений. 

 

 

 

Представник спортивної споруди   _______________________ 

 

Головний суддя змагань    _______________________ 

 

Лікар        _______________________ 

 



 

        Додаток 2 

        до Положення про проведення 

         обласних змагань серед учнів  

        дитячо-юнацьких спортивних  

        шкіл Миколаївської області 

        у 2021 році  

 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

на участь в обласних змаганнях з _________________________________ 

(вид спорту) 

 

від __________________________________________________ ДЮСШ  

 

 _________________      __________________ 

(місце проведення)                  (дата проведення) 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

( повністю ) 

Дата 

народження 

Спортивний 

розряд 

Прізвище 

тренера 

Дозвіл 

лікаря 

1.       

  

 

До змагань допущено    __________ чол. 

 

Тренер команди     ________    __________________ 

 
                                                         (підпис)                            (П.І.Б. повністю) 

 

Лікар                       ________      ________________ 
                                                         (підпис)                            (П.І.Б. повністю) 

М.П. 

 

Директор ДЮСШ  ________      ________________ 
                                                         (підпис)                            (П.І.Б. повністю) 

М.П. 

 

 

 

 


