
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Миколаївського обласного 
відділення (філії) Комітету з 
фізичного виховання та спорту

и України

РЕГЛАМЕНТ № 8
проведення зональних змагань з волейболу XX обласних Молодіжних 
спортивних ігор серед команд учнів закладів професійної (професійно- 

технічної) освіти районів і міст Миколаївської області у 2021 році

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ

Змагання з волейболу проводяться з метою:
-  залучення учнівської молоді до систематичних занять фізичною 

культурою і спортом;
-  розвитку волейболу у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти м. Миколаєва;
-  визначення найсильніших команд закладів професійної (професійно- 

технічної) освіти районів і міст Миколаївської області, для участі у фінальних 
змаганнях з волейболу XX обласних Молодіжних спортивних ігор у 2021 році.

2. СТРОКИ І МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Змагання проводяться:
I зона: 16 березня 2021 року у м. Вознесенську, спортивний зал 

Вознесенського професійного аграрного ліцею (вул. Шевченка, 10/71).
II зона: 17 березня 2021 року у м. ГІервомайську, на базі Первомайської 

ДЮСШ з видів спорту ім.Тофана В. В. (вул. Театральна, будинок 7).
Засідання мандатної комісії о 10.00 год.;
Початок змагань об 11.00 год.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ

Загальне керівництво підготовкою і проведенням змагань здійснює 
Миколаївське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та 
спорту Міністерства освіти і науки України, організаційний комітет.

Безпосереднє проведення зональних змагань з волейболу покладається на 
суддівські колегії, які затверджує Миколаївське обласне відділення (філія) 
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 
України.



4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

До участі у зональних змаганнях з волейболу допускаються юнаки та 
дівчата 2001 року народження і молодше, учні закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти районів і міст Миколаївської області основної 
медичної групи, які мають достатній рівень фізичної і технічної підготовки, 
допущені лікарем до змагань.

До змагань також допускаються учні, які закінчили навчання у закладі 
професійної (професійно-технічної) освіти у 2020-2021 навчальному році.

Склад команди: 12 учасників + 1 представник (окремо для команд юнаків, 
для команд дівчат).

I зона:
1. Вознесенський професійний аграрний ліцей;
2. Вознесенський професійний ліцей;
3. Новоодеський професійний аграрний ліцей;
4. Єланецький професійний аграрний ліцей;
5. Професійно-технічне училище № 17 Братського району.

II зона:
1. Маринівський професійний аграрний ліцей;
2. Арбузинський професійний аграрний ліцей;
3. Державний навчальний заклад «Первомайський професійний
промисловий ліцей»;
4. Кривоозерський професійний аграрний ліцей;
5. Державний навчальний заклад «Южноукраїнський професійний ліцей».

5. ХАРАКТЕР ЗАХОДУ, УМОВИ ТА СИТЕМА ПРОВЕДЕННЯ
ЗМАГАНЬ

Змагання проводяться за діючими правилами.
У грі можуть приймати участь не більше 12 гравців згідно технічної 

заявки на гру та не більше двох офіційних осіб (головний тренер та помічник 
головного тренера).

Ігри проводяться з 3 партій, за результатом яких командам нараховується 
за перемогу з рахунком: 2 : 0 - 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.

Переможець змагань визначається за більшою кількістю набраних очок у 
всіх офіційних іграх згідно календаря.

У разі однакової кількості набраних очок двома (або більше) командами 
місця визначаються :

за кращим співвідношенням виграних та програних партій у всіх 
зіграних іграх;

за кращим співвідношенням виграних та програних м’ячів у всіх 
зіграних партіях;

- за результатом особистих матчів між спірними командами.



Команди, яки посіли 1 -2 місця в зональних змаганнях виходять до фіналу.
Серед команд 3-ої зони змагання не проводяться у зв’язку з тим, що заявку 

на участь у змаганнях надала всього 1 команда (Казанківський професійний 
аграрний ліцей), яка одразу потрапляє до фіналу змагань.

6. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ

Витрати на відрядження команд на змагання несуть організації, що їх 
відряджають.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОТЕСТІВ ТА ОСКАРЖЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Протести на результати гри подаються головному судді змагань тренером- 
представником команди протягом години після закінчення зустрічі у письмовій 
формі. У протесті чітко вказується причина опротестування результатів гри та 
явні порушення з боку команди-суперниці.

Протест на гру повинен бути доведений до ГСК (головної суддівської 
колегії) та зафіксований у протоколі не пізніше ніж за ЗО хв. після закінчення 
гри.

У разі необхідності процедури перевірки та уточнення інформації (запит 
до закладу освіти), рішення суддівської колегії оголошується через одну добу 
після проведення змагань.

Рішення суддівської колегії за протестом доводиться до відома 
представників команд та учасників змагань.

8. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА СПОРТИВНИХ СПОРУД

Безпека та підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.98 № 2025 "Про порядок 
підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для 
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів".

Змагання проводяться з дотриманням протиепідемічних заходів, 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року 
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 
8АІ18-СоУ-2» (зі змінами).

9. ПОРЯДОК І СТРОКИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК

Представник команди в день змагань надає до головної суддівської колегії 
наступні документи:

- надруковану іменну заявку, завірену директором закладу, лікарем за 
місцем навчання (додаток 1);



- технічний звіт про проведення змагань І етапу (додаток 2).
На кожного учасника змагань:
- учнівське посвідчення або довідку з місця навчання з фотокарткою та 

завіреною печаткою навчального закладу;
- паспорт або свідоцтво про народження, якщо у свідоцтві про народження 

є відмітка про отримання паспорту -  тільки паспорт.
Додаток 3 заповнюється під час проходження мандатної комісії головним 

суддею змагань та лікарем.
При відсутності будь-якого з вище зазначених документів, команда або 

спортсмен до змагань не допускаються.



Додаток 1
до Регламенту проведення зональних 
змагань з волейболу XX обласних 
Молодіжних спортивних ігор серед 
учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти районів 
та міст Миколаївської області

ІМЕННА ЗАЯВКА 
на участь в зональних змаганнях з волейболу XX обласних Молодіжних 
спортивних ігор серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти районів та міст Миколаївської області

від_________________________________
(назва навчального закладу)

№
Прізвище, 

ім'я учасника 
(повністю)

Рік
народження

Номер 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 навчального закладу__
(прізвище, підпис)

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



Додаток 2
до Регламенту проведення 
зональних змагань з волейболу XX 
обласних Молодіжних спортивних ігор 
серед учнів професійної (професійно- 
технічної) освіти районів та міст 
Миколаївської області

ТЕХНІЧНИХ ЗВІТ 
про проведення змагань І етапу з волейболу

(назва ЗП(ПТ) О)

від ________________  2021 року

В змаганнях з волейболу, які були проведені____________________________
прийняло участь _________  команд, із загальною кількістю учасників

Посіли місця:
І -  ____________
I I - _________
III -

Головний суддя 
Головний секретар



Додаток З
до Регламенту проведення 
зональних змагань з волейболу XX 
обласних Молодіжних спортивних ігор 
серед учнів професійної (професійно- 
технічної) освіти районів та міст 
Миколаївської області

ПРОТОКОЛ
допуску учасників до зональних змагань____________________________

(III група - команди юнаків закладів професійної (професійно-технічної) освіти
Миколаївської області)

№ Назва закладу 
освіти

Склад 
команди 

(Прізвище 
та ім’я учня)

1
учасника
змагань

Дата та 
час 

вимірю
вання

Ознаки
ОРВІ

Підпис
відпові
дальної
особи

Приміт
ка

І зона 
м. Вознесенськ

1 Вознесенський
професійний
аграрний
ліцей

2 Вознесенський
професійний
ліцей



3 Новоодеський
професійний
аграрний
ліцей

4 Єланецький
професійний
аграрний
ліцей

5 Професійно- 
технічне 
училище № 17 
Братського 
району

/_____________________ /
(П.І.Б.)

/___________________ /
(П.І.Б.)

Лікар /____________ /
(підпис)

Головний суддя змагань /_____________ /
(підпис)



Додаток З
до Регламенту проведення 
зональних змагань з волейболу XX 
обласних Молодіжних спортивних ігор 
серед учнів професійної (професійно- 
технічної) освіти районів та міст 
Миколаївської області

ПРОТОКОЛ
допуску учасників до зональних змагань____________________________

(III група - команди юнаків закладів професійної (професійно-технічної) освіти
Миколаївської області)

Назва закладу 
освіти

Склад 
команди 

(Прізвище 
та ім’я 
учня)

1 учасника 
змагань

Дата та 
час 

вимірю
вання

Ознаки
ОРВІ

Підпис
відпові
дальної
особи

Приміт
ка

II зона 
м. Первомайськ

1 Маринівський 
професійний 
аграрний ліцей

2 Державний
навчальний
заклад
«Южноукраїнсь- 
кий професійний 
ліцей»



3 Державний
навчальний
заклад
«Первомайський
професійний
промисловий
ліцей»

4 Кривоозерський 
професійний 
аграрний ліцей

5 Арбузинський 
професійний 
аграрний ліцей

Лікар /____________ / /____________________
(підпис) (П.І.Б.)

Головний суддя змагань /_____________ / /__________________ /
(підпис) (П.І.Б.)


