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Олександр КУЛІШОВ

РЕГЛАМЕНТ № 22
проведення ХХІ обласних Спортивних ігор серед учнів закладів загальної 

середньої освіти у 2021-2022 навчальному році

ХХІ обласні Спортивні ігри серед учнів закладів загальної середньої освіти 
(далі -  Спортивні ігри) проводяться з метою:

-  збільшення рухової активності учнів та залучення їх до систематичних 
занять фізичною культурою та спортом;

-  формування у школярів навичок здорового способу життя, 
відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як 
найвищої індивідуальної та суспільної цінності;

- визначення найкращих команд та спортсменів для їх участі у 
всеукраїнських змаганнях.

2. Види спорту, терміни і місця проведення змагань

Спортивні ігри проводяться у три етапи:
I етап -  масові змагання, що проводяться в закладах загальної середньої 

освіти;
II етап -  проведення змагань в територіальних громадах;
III етап -  обласні зональні та фінальні змагання.

Миколаївське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та 
спорту Міністерства освіти і науки України залишає за собою право вносити зміни 
щодо термінів, місць та системи проведення змагань.

1. Цілі і завдання



Види спорту, терміни та місця проведення обласних (зональних, фінальних) змагань

Склад команди Терміни
проведення

(зони)

Групи Місце проведення Термін
проведення

(фінал)

Місце
№
з/п

Види
спорту

юн. дів. предст. суд. територі
альних
громад

зональних змагань проведення
фінальних

змагань
1 м. Баштанка, ЗЗСО № 1, 2
2 м. Снігурівка

Настільний 3 м. Вознесенськ, ДЮСШ
1 теніс 2 1 1 18-19.11.

2021
4 Бузька, Яструбинівська 

ЗОШ
23-24.11.

2021
м. Вознесенськ, 

ДЮСШ
5 м. Миколаїв, ММК
6 Березанський ЗЗСО м. Миколаїв,

2 Шахи 2 1 1 1 18-19.11.
2021

7 Мішково-Погорілівська
ЗОШ

23-24.11.
2021

обласний 
шаховий клуб

8 Очаківська ЗОШ № 2, 4
9 Первомайська ДЮСШ
1 м. Баштанка, ЗЗСО № 1, 2
2 Інгульська, Горохівська 

ЗОШ
3 Волейбол

(юнаки)
12 - 2 1 08-09.02.

2022
3 м. Вознесенськ, ДЮСШ, 

ЗОШ № 7
15-16.02.

2022
м. Миколаїв 
ММК, ЗОШ

4 Бузька ЗОШ № 12
5 м. Миколаїв, ЗОШ № 12, 53
6 Іванівський ЗЗСО, 

Чорноморська ЗОШ
7 Воскресенська ЗОШ
8 Очаківська ЗОШ № 2, 4
9 м. Первомайськ, ДЮСШ, 

«НВК -ЗОШ І-ІІ ст. №15»



1 м. Баштанка, ЗЗСО № 1, 2

4 Волейбол 12 2 1 10-11.02.
2 Інгульська, Горохівська 

ЗОШ 17-18.02. м. Миколаїв
(дівчата 2022 3 м. Вознесенськ, ДЮСШ, 

ЗОШ № 7
2022 ММК, ЗОШ 

№ 12
4 Бузька ЗОШ
5 м. Миколаїв, ЗОШ № 12, 53
6 Іванівський ЗЗСО, 

Чорноморська ЗОШ
7 Воскресенська ЗОШ
8 Очаківська ЗОШ № 2, 4
9 м. Первомайськ, ДЮСШ, 

«НВК -ЗОШ І-ІІ ст. №15»
1 м. Баштанка, ЗЗСО № 1, 2
2 Інгульська, Горохівська 

ЗОШ
5 Баскетбол

(юнаки)
12 - 2 1 03-04.03.

2022
3 м. Вознесенськ, ДЮСШ, 

ЗОШ № 7
15-16.03.

2022
м. Миколаїв, 
ЗОШ І-ІІІ ст.

4 Бузька, Дорошівська ЗОШ № 57,
5 м. Миколаїв, ЗОШ № 20 Гімназія № 4
6 Іванівський ЗЗСО, 

Чорноморська ЗОШ
7 Воскресенська ЗОШ
8 Очаківська ЗОШ № 2, 4
9 м. Первомайськ, ДЮСШ, 

«НВК -ЗОШ І-ІІ ст. №15»
6 Баскетбол 1 м. Баштанка, ЗЗСО № 1, 2

(дівчата) - 12 2 1 10-11.03.
2022

2 Інгульська, Горохівська 
ЗОШ

17-18.03.
2022

м. Вознесенськ, 
ДЮСШ, ЗОШ

3 м. Вознесенськ, ДЮСШ, 
ЗОШ № 7

І-ІІІ ст. № 7



4 Бузька, Дорошівська ЗОШ
5 м. Миколаїв, ЗОШ № 20
6 Іванівський ЗЗСО, 

Чорноморська ЗОШ
7 Шевченківська ЗОШ
8 Очаківська ЗОШ № 2, 4
9 м. Первомайськ, ДЮСШ, 

«НВК -ЗОШ І-ІІ ст. №15»

7 Футбол
(юнаки)

17 - 2 1 06-07.04.
2022

1 смт. Казанка

13-14.04.
2022

м. Миколаїв, 
стадіон у парку 

Перемога

2 Широківська ЗОШ
3 м. Вознсенськ
4 Дорошівська ЗОШ
5 м. Миколаїв, ДЮСШ № 3
6 смт. Березанка
7 с. Г аліцинове
8 м. Очаків, стадіон» 

Аркадія»
9 м. Первомайськ, ДЮСШ

Легка 28-29.04. м. Миколаїв,
8 атлетика 5 5 2 1 - - - 2022 Центральний

стадіон
9 Г андбол 1 м. Новий Буг

(юнаки) 14 - 2 1 19-20.04. 2 м. Снігурівка 12-13.05. смт. Доманівка,
2022 3 м. Вознесенськ, ЗОШ № 7 2022 ДЮСШ

4 Бузька ЗОШ
5 м. Миколаїв, ЗОШ № 57
6 Коблівський ЗЗСО
7 Воскресенська ЗОШ
8 Степівський ЗЗСО
9 м. Первомайськ



І м. Новий Буг
2 м. Снігурівка
з м. Вознесенськ, ЗОШ № 7

10 Г андбол - 14 2 1 21-22.04. 4 Бузька ЗОШ 17-18.05. м. Миколаїв,
(дівчата) 2022 S м. Миколаїв, ЗОШ № 57 2022 ДЮСШ

б Коблівський ЗЗСО «Олімп»
Т Воскресенська ЗОШ
S Степівський ЗЗСО
9 м. Первомайськ

Фізкультурно-оздоровчі заходи
«Cool І м. Баштанка, ЗЗСО № 1

Games»
Обласний

етап

2 м. Снігурівка
з м. Южноукраїнськ

11
Всеукраїнсь 4 4 1 1 05-06.10. 4 Бузька ЗОШ м. Миколаїв, 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 57, 

МОК КДЮСШ

кого фіз
культурно-

2021 S м. Миколаїв, ЗОШ № 57 19-20.10.
2021оздоровчого б Чорноморська ЗОШ

заходу 
серед учнів

т  •  •І дивізіон

Т Шевченківська ЗОШ
S Новоодеський ЗЗСО № 1

(2011-2012
р.а)

9 Мигіївський ЗЗСО

12 «Cool І м. Баштанка, ЗЗСО № 1
Games» 2 м. Снігурівка

Обласний з м. Южноукраїнськ м. Миколаїв,
етап 3 3 1 1 07-08.10. 4 Бузька ЗОШ 21-22.10. ЗОШ І-ІІІ ст.

Всеукраїнсь 2021 S м. Миколаїв, ЗОШ № 57 2021 № 57,
кого фіз- б Чорноморська ЗОШ МОК КДЮСШ

культурно- Т Шевченківський ЗЗСО
оздоровчого S Новоодеський ЗЗСО № 1



заходу 
серед учнів
ІІ дивізіон 
(2008-2010 

Р.н.)

9

Мигіївський ЗЗСО

13 «Cool 
Games»

Обласний 
етап 

Всеукраїнсь 
кого фіз

культурно- 
оздоровчого 

заходу 
серед учнів
ІІІ дивізіон 
(2004-2007 

р.н.)

м. Баштанка, ЗЗСО № 1
2 м. Снігурівка

4 4 12-13.10.
2021

З м.. Южноукраїнськ
4 Бузька ЗОШ
S м. Миколаїв, ЗОШ № 57

26-27.10.
2021

б Чорноморська ЗОШ

м. Миколаїв, 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 57, 
МОК КДЮСШ

7 Шевченківський ЗЗСО
S Новоодеський ЗЗСО ЗОШ 

№ 1
9 Мигіївський ЗЗСО

14 «Козацький 
гарт»

Обласний 
етап 

Всеукраїнсь 
кого фіз

культурно- 
патріотич

ного 
фестивалю 
школярів 
України

м. Баштанка, ЗЗСО № 1,
2 м. Снігурівка
З м. Вознесенськ
4 Дорошівська ЗОШ

6 6 2 02-03.11.
2021

S м. Миколаїв, ЗОШ № З
б смт. Березанка

16-17.11.
2021

м. Миколаїв, 
стадіон у парку 

«Перемога»
7 Шевченківський ЗЗСО
S м. Очаків
9 м. Первомайськ

І

1 1

І

1



Загальне керівництво організацією та проведенням обласних Спортивних 
ігор здійснюється Миколаївським обласним відділенням (філією) Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

Проведення Спортивних ігор покладається:
I (шкільного) етапу -  на керівників закладів загальної середньої освіти;
II етапу -  на управління, відділи освіти міських, сільських (селищних) рад 

територіальних громад Баштанського, Вознесенського, Миколаївського, 
Первомайського районів.

III етапу -  на головні суддівські колегії з видів спорту, затверджені 
наказами Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

Заходи проводяться з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України 
від 12.09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та постанови Г оловного державного 
санітарного лікаря від 19 листопада 2020 року № 58 «Про затвердження 
протиепідемічних заходів під час проведення спортивних змагань на період 
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Відповідальні особи за порядок забезпечення контролю та 
протиепідемічних заходів та вимог Постанов під час проведення змагань з видів 
спорту визначаються відповідними регламентами.

4. Учасники заходу

До участі в Спортивних іграх допускаються учні закладів загальної 
середньої освіти 2005-2007 років народження і молодші денної форми навчання, 
які пройшли медичне обстеження та мають відповідну фізичну та технічну 
підготовку.

Учні Миколаївського фахового коледжу фізичної культури можуть брати 
участь у складі команд територіальних громад області, з яких вони прибули на 
навчання.

Всі команди прибувають на змагання у відповідній спортивній формі, згідно 
класифікацій видів спорту.

5. Система проведення змагань

Спортивні ігри проводяться відповідно до правил змагань з видів спорту.
Змагання Спортивних ігор за видами спорту:
-  командні -  для ігрових видів спорту;
особисті та командні -  для неігрових видів спорту.
Система проведення змагань (у територіальних громадах) визначається 

суддівською колегією на місцях, згідно з кількістю команд.

3. Організація і керівництво проведенням заходу



Для проведення обласних зональних змагань команди розподіляються на 9
груп за територіальним принципом:

I Баштанська, Березнегуватська, Казанківська, Новобузька, 
Привільненська, Софіївська

II Інгульська, Вільнозапорізька, Володимирівська, Горохівська, 
Снігурівська, Широківська

III Вознесенська, Братська, Веселинівська, Доманівська, 
Южноукраїнська, Єланецька

IV Прибужанівська, Бузька, Дорошівська, Мостівська, Прибузька, 
Олександрівська, Новомар’ївська

V Миколаївська (Заводський, Центральний, Корабельний, Інгульський 
райони)

VI Березанська, Коблівська, Веснянська, Нечаянська, Куцурубська, 
Чорноморська

VII Шевченківська, Г алицинівська, Воскресенська, Мішково- 
Погорілівська, Первомайська (селищна)

VIII Новоодеська, Ольшанська, Костянтинівська, Сухоєланецька, 
Очаківська, Степівська, Радсадівська

IX Первомайська (міська), Арбузинська, Врадіївська, Кривоозерська, 
Мигіївська, Благодатненська, Кам’яномостівська, Синюхино-Брідська

Команди, які займуть І-ІІ місця в зональних змаганнях при участі не менше 
4-х команд, отримують право на участь у фінальних змаганнях.

Для визначення загальнокомандної першості в Спортивних іграх команди 
області розподіляються за кількістю учнів в територіальних громадах на вісім 
груп:

ГРУПИ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ

I Миколаївська (Заводський, Центральний, Корабельний, 
Інгульський райони)

II Первомайська, Вознесенська, Южноукраїнська, Баштанська, 
Снігурівська, Веселинівська, Кривоозерська

III Олександрівська, Врадіївська, Новобузька, Новоодеська, 
Казанківська, Воскресенська, Єланецька, Очаківська

IV Доманівська, Братська, Березанська, Арбузинська, Шевченківська, 
Березнегуватська, Константинівська, Інгульська

V Первомайська, Веснянська, Г алицинівська, Степківська, 
Коблівська, Куцурубська, Радсадівська

VI Ольшанська, Мигіївська, Благодатненська, Горохівська, 
Прибужанівська, Мішково-Погорілівська, Кам’яномостівська

VII Мостівська, Чорноморська, Синюхобрідська, Сухоєланецька, 
Новомар’ївська, Вільнозапорізька, Софіївська

VIII Бузька, Привільненська, Широківська, Прибузька, Дорошівська, 
Нечаянська, Володимирівська



6. Програма проведення змагань.

Баскетбол, волейбол, гандбол, футбол

Система проведення змагань (територіальних громад) визначається 
суддівською колегією на місцях, згідно кількості команд.

Зональні змагання проводяться по коловій системі в одне коло в 9 групах, 
які визначені у цьому Регламенті.

Фінальні змагання проводяться з розподілом жеребом на групи по коловій 
системі в одне коло з проведенням стикових ігор

При визначенні переможців за однакової кількості 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 в зустрічах між ними;
- краще співвідношення очок в усіх зустрічах.
У волейболі:
- краще співвідношення виграшних і програшних партій в усіх зустрічах;
- краще співвідношення виграшних і програшних м’ячів в усіх зустрічах;
- за результатами гри між спірними командами.
У гандболі:
- більшу кількість очок в 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).

Тривалість ігор:
Баскетбол -  4 тайми по 10 хвилин;
Волейбол -  3 партії;
Гандбол -  2 тайми по 25 хвилин;
Футбол -  2 тайми по 30 хвилин.

Командам територій в змаганнях з волейболу, баскетболу, гандболу 
футболу, які не отримали права участі у фінальних змаганнях, очки 
нараховуються:

за III місце -20 очок; 
за IV місце - 19 очок; 
за V місце - 18 очок; 
за УІ місце - 17 очок; 
за VII місце -  16 очок; 
за VIII місце -  14 очок.



Легка атлетика
Склад команди: 5 юнаків, 5 дівчат, 2 представники. Змагання особисто - 

командні.
Програма змагань:

Юнаки, дівчата:
- біг 100 м, 200 м, 400 м, 800 м;
- стрибки у довжину;
- стрибки у висоту;
- естафетний біг 4 х 100 м.
На кожен вид програми можна заявити не більше 2 спортсменів. Кожний 

учасник має право виступати у 2 видах програми та естафеті.
До командного заліку для команд територій зараховується 10 кращих 

результатів та 1 естафета.
За однакової кількості очок у 2-х або більше команд перевага надається 

команді, яка має 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

Склад команди: 2 хлопця, 1 дівчина, 1 представник.
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.



«Козацький гарт»
У ІІІ (обласному) турі беруть участь команди учнів 5-10 класів закладів 

загальної середньої освіти, які за станом здоров’я віднесені до основної медичної 
групи у складі 12 спортсменів:

5 клас - 1 хл. + 1 дів.;
6 клас - 1 хл. + 1 дів.;
7 клас - 1 хл. + 1 дів.;
8 клас - 1 хл. + 1 дів.;
9 клас -1 хл. +1 дів.;
10 клас -1 хл. +1 дів.
В разі відсутності в школі 10 класу до складу команди дозволяється 

включати учнів 9 класу. Вік учасників може різнитися в межах двох календарних 
років. Збірну команду супроводжує вчитель фізичної культури та представник 
ЗЗСО.

Програма:
- човниковий біг 4x9м (хлопці, дівчата);
- стрибки у довжину з місця (хлопці, дівчата);
- перетягування канату (хлопці);
- стрибок через скакалку протягом 30 сек. (дівчата);
- естафета (додаток 1);
- конкурс знавців історії України, її спортивних досягнень та олімпійського 

руху (за часи незалежності України).

«COOL GAMES»
До участі у заході допускаються дівчата та хлопці, які на день проведення 

мандатної комісії змагань навчаються в ЗЗСО.
До участі у відбіркових етапах Заходу допускаються команди учнів ЗЗСО 

в складі відповідно наступних вікових дивізіонів (далі -  команди за віковими 
дивізіонами):

команда ЗЗСО І вікового дивізіону -  9 чоловік (4 хлопчика, 4 дівчинки, 1 
дорослий):

2012 р.н. -  2 хлопчика та 2 дівчинки;
2011 р.н. -  2 хлопчики та 2 дівчинки;
вчитель фізичної культури -  відповідальний керівник команди у віковому 

дивізіоні -  1 особа;
команда ЗЗСО ІІ вікового дивізіону -  7 чоловік (3 хлопчики, 3 дівчинки, 

1 дорослий):
2010 р.н. -  1 хлопчик + 1 дівчинка;
2009 р.н. -  1 хлопчик + 1 дівчинка;
2008 р.н. -  1 хлопчик + 1 дівчинка;
вчитель фізичної культури -  відповідальний керівник команди у віковому 

дивізіоні -  1 особа;
команда ЗЗСО ІІІ вікового дивізіону -  9 чоловік (4 хлопчика, 4 дівчинки,

1 дорослий):
2007 р.н. -  1 хлопчик + 1 дівчинка;



2006 р.н. -  1 хлопчик + 1 дівчинка;
2005 р.н. -  1 хлопчик + 1 дівчинка;
2004 р.н. -  1 хлопчик + 1 дівчинка;

Вчитель фізичної культури -  відповідальний керівник команди у віковому 
дивізіоні -  1 особа.

Команда ЗЗСО у кожному дивізіоні повинна складатися з учнів цього ЗЗСО. 
Учні інших ЗЗСО до складу цієї команди за віковим дивізіоном не допускаються.

Кожна збірна (керівник та учасники команд за віковими дивізіонами) під час 
участі в Заході повинна бути у спортивній формі єдиного зразку. Допускається 
відмінність в формі збірної для різних команд за віковими дивізіонами у складі 
однієї збірної за умови єдиної ідентифікації регіону.

Програма змагань:
Перший віковий дивізіон -  2011-2012 р.н.

1. Дід Мазай і зайці 7. Коти горошку слалом
2. Дід Мазай і зайці варіант 2 8. Ткач
3. Коло 9. Флеш
4. Конвеєр 10. Флеш слалом
5. Гулівер 11. Не спіши, щоб встигнути
6. Коти горошку 12. Ягоди

Другий віковий дивізіон -  2008-2010 р.н.
1. Дід Мазай і зайці 7. Переправа
2. Дід Мазай і зайці варіант 2 8. Ткач
3. Хватько 9. Флеш слалом
4. Ковеєр 10. Гулівер
5. Коти горошку слалом 11. Біг Джамп
6. Не спіши, щоб встигнути 12. Черепаха

Третій віковий дивізіон -  2004-2007 р.н.
1 .Великі складнощі 7. Переправа
2. Гулівер 8. Ткач
3. Дід Мазай і зайці 9. Флеш слалом
4. Конвеєр 10. Хватько
5. Коти горошку слалом 11. Черепаха
6. Не спіши, щоб встигнути 12. Біг Джамп

Примітка*: методика проведення програми активностей додається
(додаток 2).

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Підготовка місць проведення змагань здійснюється 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».

Здійснення підготовки та забезпечення належного технічного стану місць 
проведення змагань покладається на їх власників.

Відповідальність за виконання вимог безпеки під час проведення змагань 
покладається на учасників та представників команд.

8. Визначення переможців і призерів
Першість районів визначається за найбільшою сумою очок, що 

нараховуються за наведенною таблицею:____________________________

Зайняті
місця

Командні види 
програми:

Індивідуальні види 
програми з легкої 

атлетики
1 72 36
2 60 33
3 50 30
4 40 27
5 39 25
6 38 23
7 37 21
8 36 19
9 35 16
10 34 15
11 33 14
12 32 13
13 31 12
14 30 11
15 29 10
16 28 9
17 20 8
18 19 7
19 18 6
20 17 5
21 16 4
22 15 3
23 14 2
24 13 1

Підведення підсумків загальнокомандної першості обласних Спортивних 
ігор серед територіальних громад області за кращими результатами команд:

I групи -  10 кращих результатів;
II групи -  8 кращих результатів;
III-VIII групи -  7 кращих результатів.



За умови рівної кількості очок у двох і більше команд територій при 
визначенні загальнокомандної першості, перевага надається тій, що має більше 
І, ІІ і так далі командних місць у видах програми обласних Спортивних ігор

9. Умови фінансування та нагородження переможців

Витрати, пов’язані з організацією та проведенням І-ІІ етапів обласних 
Спортивних ігор, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, закладів 
загальної середньої освіти, позабюджетних, спонсорських коштів та інших 
джерел, не заборонених законодавством України.

Відрядження збірних команд територіальних громад для участі у ІІІ етапі 
зональних, фінальних змаганнях Спортивних ігор здійснюються за рахунок 
установ, що їх відряджають.

Учні, команди, які посіли І-ІІІ місця у обласних фінальних змаганнях з видів 
спорту нагороджуються грамотами, дипломами Миколаївського обласного 
відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти 
і науки України.

Збірні команди районів, які посіли І-ІІІ місця у загальнокомандному заліку 
обласних Спортивних ігор нагороджуються кубками, дипломами.

11. Оскарження результатів
Результати змагань можуть бути оскаржені представником команди у 

письмовій формі до головної суддівської колегії не пізніше ніж за 1 годину після 
закінчення змагань. Протести на ігри подаються головному судді змагань 
тренером- представником команди або учасником особистих змагань протягом 
години після закінчення зустрічі у письмовій формі. Протест обов’язково 
повинен бути поданий до ГСК та зафіксований у протоколі гри не пізніше ніж за 
30 хвилин після закінчення зустрічі (ігрові види спорту).

У протесті чітко визначається причина опротестування результатів змагань 
та явні порушення.

Оскарження негайно розглядається головною суддівською колегією. У разі 
необхідності перевірки та уточнення інформації рішення суддівської колегії 
оголошується через 1 добу після проведених змагань. При підтвердженні 
порушення результати команди у виді програми анулюються.

12. Порядок і строки подання заявок
Попередні заявки про участь в обласних Спортивних іграх подаються до 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 
спорту Міністерства освіти і науки України до 10 жовтня 2021 року на 
електронну адресу: noufvs@ukr.net.

Представник команди в день приїзду на змагання подає до головної 
суддівської колегії наступні документи:

-  надруковану іменну заявку, завірену начальником управління, відділу 
освіти міської, сільської (селищної) ради та лікарем медичного закладу (додаток
3);

mailto:noufvs@ukr.net


-  звіт про проведення І, ІІ етапів змагань за програмою обласних 
Спортивних ігор (додаток 4);

-  на кожного учасника змагань подаються:
-  учнівський квиток, завірений печаткою;
-  свідоцтво про народження (учням до 16 років) оригінал або копію 

завірену директором ЗЗСО;
-  паспорт громадянина України (учням від 16 років і старше);
-  страховий поліс, дійсний на час проведення змагань. При відсутності будь- 

якого з документів учні 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 Регламенту проведення XXI 
обласних Спортивних ігор серед 
учнів закладів загальної середньої 
освіти у 2021 -2022 навчальному році

Естафета «Козацький гарт»
Етапи естафети:

1 етап -  50 м -  «перенесення вантажу»
2 етап -  50 м -  «стрибки по купинах»
3 етап -  25 м -  «переправа»
4 етап -  50 м -  «слалом»
5 етап -  50 м -  «через паркан»
6 етап -  25 м -  «стрибунець»
7 етап -  25 м -  «повзунок»
8 етап -  50 м -  «чехарда»
9 етап -  25 м -  «футболіст»
10 етап -  50 м -  «достав пакет»

- (хл. 7 кл.);
- (дів. 8 кл.);
- (дів. 5 кл., дів. 6 кл.);
- (дів. 9 кл.);
- (хл. 8кл.);
- (дів.7 кл.);
- (хл. 6 кл.);
- (хл. 9-10 кл.);
- (хл. 5 кл.);
- (дів. 10 кл.)

«Перенесення вантажу» - перенесення 2 набивних м’ячів вагою 1 кг 
кожний. Виконання вправи -  м’ячі знаходяться на стартовій лінії; учасник -  за 
лінією старту.

«Стрибки по купинах» - на доріжці малюються в два ряди кола діаметром 
30 см на відстані 100 см один від одного, ширина між рядами -  50 см ( відстань 
між колами вимірюється від центру кола). Учасниця долає етап, стрибаючи з 
“купини” на “купину”.

«Переправа» - дві учасниці знаходяться в середині гімнастичного обруча 
(діаметр обруча -  90 см) обличчям один до одного. Після прийому естафети 
пересуваються до фінішу приставним кроком.

«Слалом» - на доріжці встановлюються кеглі (стійки, кубики тощо) на 
відстані 3 м одна від одної на ширині 1 м Учасниця долає відстань етапу, 
оббігаючи стійки.

«Через паркан» - на доріжці через кожні 5 м встановлюються 6 перешкод 
висотою 80 см. Перша перешкода встановлюється на відстані 15 м від лінії 
старту.

«Стрибунець» - учасниця долає етап, стрибаючи на одній нозі. Змінити 
ногу дозволяється лише один раз.

«Повзунок» - на відстані 1 м від стартової лінії встановлюється гімнастична 
лава (8 м). Учасник, лежачи на животі, просувається по лаві за допомогою рук. 
Фінішує бігом.

«Чехарда» - на доріжці малюється 10 позначок на відстані 3 м одна від одної 
(перша позначка -  на відстані 5 м від лінії старту). Вихідне положення: перший 
учасник знаходиться на стартовій лінії, другий -  на першій позначці, у 
положенні зігнувшись, руки на колінах, голова опущена. Після прийому 
естафети перший учасник, підбігши до другого, перестрибує його способом



“ноги нарізно” і стає на другу позначку, і т.д. Учасники долають етап, 
перестрибуючи оди через одного (виконується 10 стрибків, відповідно до 
позначок). Естафету передає учасник, який прибігає на фініш етапу останнім.

«Футболіст» - на доріжці, через кожні 2 м встановлюється 5 стійок 
(перша стійка -  на відстані 10 м від стартової лінії) та один гімнастичний обруч, 
який лежить на доріжці на відстані 2 м після п’ятої стійки. Футбольний м’яч 
знаходиться на стартовій лінії.

Учасник виконує:
ведення м’яча по прямій лінії до першої стійки; 
стійки обходить «змійкою»; 
м’яч зупиняє в обручі; 
фінішує бігом.
«Достав пакет» - учасниця долає відстань етапу до фінішу з пакетом 

(конвертом) в руках.
Примітка:
передача естафети вважається виконаною правильно, якщо учасник 

попереднього етапу перетнув лінію старту наступного етапу і торкнувся рукою 
до будь-якої частини тіла учасника наступного етапу;

якщо етап закінчують два учасника, то естафету передає учасник, який 
приходить останнім;

за порушення передачі естафети команда дискваліфікується; 
за незначні порушення на етапах естафети нараховується штрафний час (0,2 

сек.).



Додаток 2
до Регламенту проведення XXI обласних 
Спортивних ігор серед учнів закладів 
загальної середньої освіти у 2021-2022 
навчальному році

ПРОГРАМА АКТИВНОСТЕЙ 
обласного етапу всеукраїнського спортивно-масового заходу серед школярів «Cool Games» 

_________________ ( І віковий дивізіон -  2010-2011 р.н.)_________________________
№
з/п Назва Необхідний

реквізит Майданчик Вихідне
положення Хід проведення Визначення

переможців
1 Дід Мазай 

і зайці
- «човник»
- обруч 2 шт.

- старт/фініш;
- лінія руху;

- на завершені 
лінії руху лінія, 
що символізує 
берег острівця.

Кожна команда 
крім одного 

учасника 
розміщаються за 
лінією острівця -  
це «зайці» «Дід 

Мазай»
- учасник команди, 

який стартує 
першим 

знаходиться 
всередині 

«човника», 
тримаючи його в 

руках на 
старті/фініші.

За сигналом «Дід Мазай» 
стартує, долає відстань до 
своєї команди, присідає і 

накидає обруч перед 
партнером. Той залазить в 

«човен» - всередину кільця, 
«Дід Мазай» піднімає його і 

обидва учасники разом 
повертаються до 

старту/фінішу. На 
старті/фініші «Дід Мазай» 

вистрибує з «човна», «заєць» 
стає «Дідом Мазаєм», і все 

повторюється. 
Єстафета продовжується, 

коли останній «заєць» 
перетне лінію фінішу.

Перемагає 
команда, яка 

першою 
перевезе 

Всіх 
«зайців» за 

фінішну 
лінію.



2 Дід Мазай і 
зайці 

варіант 2

- «човник»
- обруч -  2шт.; 
«крижинки» - 
гімнастичні 
обручі 8 шт.

- старт/фініш;
- лінія руху;

- вздовж лінії 
Руху на відстані 
кроку зигзагом 

розташовуються
«крижинки»;

- на завершені 
лінії лінія, що

символізує знак 
«острівця».

Кожна команда 
крім одного 

учасника 
розміщується за 

лінією «острівця» - 
це «зайці». 

«Дід Мазай»
- учасник команди, 

який стартує 
першим 

знаходиться 
всередині 

«човника», 
тримаючи його в 

руках на 
старті/фініші.

За сигналом «Дід Мазай 
«стартує, долає відстань до 
своєї команди, рухаючись 

наступаючи виключно 
всередину «крижинок», 
присідає і нахиляє обруч 

перед партнером. Той 
залазить в «човен» - всере
дину кільця, «Дід Мазай» 

піднімає його і обидва учас
ники разом повертаються до 

старту/фінішу.На старті/ 
фініші «Дід Мазай» вистри
бує з «човна», «заєць» стає 

«Дідом Мазаєм», і все 
повторюється. Єстафета 

продовжується, коли остан
ній «заєць» перетне лінію 

фінішу.

Перемагає 
команда, яка 

першою 
перевезе всіх 
«зайців» за 

фінішну 
лінію.

3 Коло -м’ячики червоні 
та сині по 3 шт.; 
кільце маленьке 
жовтого кольору 

5 шт. кільця 
маленькі 

червоного та 
синього кольору 
кожного кольору 

по 3 шт;

всередині 
ігрового поля 

встановлюється 
п’єдестал. На 

ньому по 
діагоналі 

розташовуються 
п’ять кілець -  

гнізда для м’ячів. 
Справа і зліва від 
центральної лінії

Команди 
розташовуються в 

два кола таким 
чином, щоб 

п’єдестал був міст
ком між ними. 

Учасники кожної 
команди стоять 
обличчям всере
дину свого кола, 
тримаючи руки

За командою перший 
учасник команди бере м’яч 

свого кольору і передає 
його в долоню партнеру, що 

стоїть ліворуч від нього. 
Учасник, що отримує м’яч, 
передає його далі по лан

цюжку команди. Замикаю
чий учасник команди кладе 

м’яч команди в вільне

Перемагає 
команда, яка 

вкладе в 
кільця на 
п’єдесталі 

більше 
м’ячів свого 

кольору



- «п’єдестал» - 
великий 

поролоновий куб 
-  1 шт.

трикутниками 
викладаються 
сині та червоні 

кільця з 
м’ячиками в них.

розведеними в сто
рони таким чином, 
щоб долоня правої 

руки кожного 
лежала в долоні 
лівої руки учас
ника праворуч. 

Долоні тримають
ся тильними части

нами до підлоги. 
Біля п’єдесталу 

знаходяться судді.

кільце діагоналі на 
п‘єдесталі.

Як тільки перший м’ячик 
опиняється в діагоналі, 

перший учасник отримує 
право взяти другий м’ячик, 

і потім третій. 
Естафета закінчується тоді, 
коли всі три м’ячі розіграні.

4 Конвеєр - м’яч 2 шт. - лінія 
розташування 

команди.

Команди вишико
вуються в дві коло

ни в потилицю 
один одному. 

Перед учасником, 
який стоїть пер
шим, на підлозі 

установлений м’яч 
на однаковій 
відстані для 

кожної з команд.

За командою перший учас
ник підіймає м’яч, призна
чений своїй команді, з під
логи та передає його учас
нику, який стоїть за ним. 
Учасник команди, який 

замикає колону, отримує 
м’яч і запускає його по 

землі між ногами учасників 
своєї команди в напрямку 
до початку строю, а сам 

одночасно рухається вздовж 
колони до її початку. Під 

час прокатування м’яча під
логою, кожен з учасників 

команди має право спрямо
вувати його.

Перемагає 
команда, яка 

першою 
завершила 
естафету.



Перший учасник колони 
ловить м’яч і передає в руки 
учаснику, який віддав цей 
«пас» та завершує рух від 

кінця колони до її початку. 
Цей учасник очолює колону 

спиною до неї і знову 
передає м’яч. Все повто
рюється. Естафета закін

чується, коли учасник, який 
починав її в команді, віддає 
пас, повертається в голову 

колони, отримує м’яч і 
підіймає його над головою.

5 Гулівер - гімнастичні 
палиці 2 шт.

- старт/фініш; 
- лінія руху.

Команди на 
старті/фініші.

За командою перший учас
ник команди без розбігу 

робить стрибок. На рівні з 
носками його взуття кла

деться гімнастична палиця. 
Наступний учасник заміняє 

колегу по команді таким 
чином, щоб його носки 

взуття також торкнулися 
палиці, палиця забирається 

суддею і учасник робить 
стрибок. Естафета закін
чується тоді, коли кожен 
учасник команди зробить 

свій стрибок.

Перемагає 
команда, яка 
таким чином 

пройшла 
найбільшу 
відстань.



6 Котигорошку - фітбол 2 шт.;
- маркер точки 

розвороту 2 шт.

- старт/фініш;
- лінія руху;

Т- очка розвороту 
наприкінці лінії 

руху.

Команди на 
старті/фініші.

Перед 
представником 
команди, який 

стартує першим -  
фітбол.

Першим стартує учасник з 
фітболом, долає відстань до 
опорної точки, штовхаючи 

фітбол, огинає її та поверта
ється до старту/фінішу. 

На старті/фініші передає 
фітбол наступному учас

нику, при цьому вони 
повинні обидвоє торкнутися 
м’яча, і все повторюється. 

Естафета закінчується, коли 
останній учасник команди 
пройшов весь маршрут та 

перетнув лінію фінішу.

Перемагає 
команда, яка 

першою 
завершила 
естафету.

7 Котигорошку
слалом

- футбол -  2 шт.;
- стійки для 

слалому -  5 шт.; 
- маркер точки 

розвороту 2 шт.

- старт/фініш;
- лінія руху;

- по лінії руху 
виставляються

стійки для 
слалому;

- точка розвороту 
наприкінці лінії

руху.

Команди на 
старті/фініші.

Перед 
представником 
команди, який 

стартує першим -  
фітбол.

Першим стартує учасник з 
фітболом, долає відстань до 
опорної точки, штовхаючи 
фітбол та огинаючи кожну 
стійку для слалому, огинає 
опорну точку та поверта
ється до старту/фінішу 

таким самим способом -  
огинаючи стійки. На старті/ 

фініші передає фітбол 
наступному учаснику, при 
цьому вони повинні оби- 

двоє торкнутися м’яча, і все 
повторюється. Естафета 

закінчується, коли останній 
учасник команди пройшов

Перемагає 
команда, яка 

першою 
завершила 
естафету.



весь маршрут та перетнув 
лінію фінішу.

Ткач - естафетна мітка1 
2 шт.;

- «острівець» -  
обруч 2 шт.

- старт/фініш;
- лінія руху, яка 
завершується 
«острівцем».

Команди 
шикуються на 
старті/фініші в 

колону. 
Учасник кожної 
команди займає 

місце в «острівці». 
У представника 
команди, який 

стартує першим, в 
руці -  естафетна 

мітка.

За сигналом учасник стартує, 
передає естафету партнеру в 

острівці та займає його місце. 
Учасник, який був в острів
ці, після «звільнення» пере
дає естафету партнеру, що 

стоїть на старті/фініші. 
Останній учасник не 

залишається в «острівці», 
обидва повертаються та 

перетинають лінію фінішу 
разом. Естафета зупиня

ється, коли фінішує 
останній учасник команди.

Перемагає 
команда, яка 

першою 
завершила 
естафету.

9 Флеш - естафетна мітка 
2 шт.;

- маркер точки 
розвороту 2 шт.

- старт/фініш; 
лінія руху;

- точка розвороту 
наприкінці лінії 
руху, позначена 

маркером.

Команди на 
старті/фініші.

У представника 
команди, який 

стартує першим, в 
руці -  естафетна 

мітка.

Першим стартує учасник з 
естафетною міткою в руці, 

долає відстань до точки роз
вороту, огинає її та повер
тається до старту/фінішу. 
На старті/фініші передає 
естафетну мітку наступ

ному учаснику і все повто
рюється. Естафета закін
чується, коли останній 

учасник команди пройшов

Перемагає 
команда, яка 

першою 
завершила 
естафету.



весь маршрут та перетнув 
лінію фінішу.

10 Флеш-слалом - естафетна мітка
2 шт.;

- маркер точки 
розвороту 2 шт.;

- стійки перешкод
16-20 шт.

- старт/фініш;
- лінія руху; 

вздовж лінії руху 
розставляються 

перешкоди;
- точка розвороту 
наприкінці лінії 
руху, позначена 

маркером.

Команди на 
старті/фініші.

У представника 
команди, який 

стартує першим, в 
руці -  естафетна 

мітка.

Першим стартує учасник з 
естафетною міткою в руці, 

долає відстань до точки роз
вороту, огинаючи кожну 
стійку-перешкоду, огинає 
точку розвороту та повер
тається до старту/фінішу. 
На старті/фініші передає 
естафетну мітку наступ

ному учаснику і все повто
рюється. Естафета закін
чується, коли останній 

учасник команди пройшов 
весь маршрут та перетнув 

лінію фінішу.

Перемагає 
команда, яка 

першою 
завершила 
естафету.

11 Не спіши, 
щоб 

встигнути

- повітряні кульки
-  3 шт на команду;

- маркер 
розвороту.

- старт/фініш;
- лінія руху;

- точка розвороту 
наприкінці лінії

руху.

Команди 
розташовуються на 

старті/фініш. У 
першого учасника 

в руках -  повітряна 
кулька.

За командою учасник стар
тує і рухається вздовж лінії 

руху до точки розвороту 
підштовхуючи кульку 

однією рукою, огинає точку 
розвороту та повертається 

на старт/фініш. Заборонено 
тримати кульку. Дозволено 
лише штовхати. На старті/ 

фініші учасник передає 
кульку наступному члену 

команди і все повторюється.

Перемагає 
команда, яка 

першою 
завершила 
естафету.



Естафета закінчується, коли 
останній учасник команди 
перетинає лінію фінішу.

12 Ягоди - відра 2 шт.;
- м’ячики 10 шт.;
- маленькі кільця 
розміру блюдця -

10 шт.

- старт/фініш;
- лінія руху;

- точка розвороту 
наприкінці лінії 
руху, позначена 

маркером;
- вздовж лінії 

руху в одну лінію
викладаються

кільця.

Команди на 
старті/фініші.

У представника 
команди, який 

стартує першим, в 
руці - -  відро, 

наповнене 
м’ячиками.

За командою перший учас
ник стартує, викладає м’я
чики по одному в кожне 

кільце, огинає точку розво
роту та повертається на 
старт/фініш. На старті 

передає відро наступному 
учаснику. Той так само 

долає відстань, але збирає 
м’ячики, розкладені попе

реднім учасником. Естафета 
закінчується, коли останній 
учасник команди пройшов 
весь маршрут та перетнув 

лінію фінішу.

Перемагає 
команда, яка 

першою 
завершила 
естафету.

ПРОГРАМА АКТИВНОСТЕЙ: ІІ віковий дивізіон 2007-2009 р.н.
1 Дід Мазай і 

зайці
- «човник» 
обруч 2 шт.

- старт/фініш;
- лінія руху;

- на завершені 
лінії руху лінія, 
що символізує 
берег острівця.

Кожна команда 
крім одного учас

ника розміщаються 
за лінією острівця 
-  це «зайці». «Дід 
Мазай» - учасник 

команди, який 
стартує першим 
знаходиться все

редині «човника»,

За сигналом «Дід Мазай» 
стартує, долає відстань до 
своєї команди, присідає і 

накидає обруч перед парт
нером, той залазить в 

«човен» - всередину кільця, 
«Дід Мазай» піднімає його і 
обидва учасники разом пове
ртаються до старту/фінішу. 

На старті/фініші «Дід

Перемагає 
команда, яка 

першою 
перевезе 

Всіх 
«зайців» за 

фінішну 
лінію.



тримаючи його в 
руках на 

старті/фініші.

Мазай» вистрибує з «човна», 
«заєць» стає «Дідом 

Мазаєм», і все повторюється. 
Єстафета продовжується, 

коли останній «заєць» 
перетне лінію фінішу.

2 Дід Мазай і 
зайці 

варіант 2

- «човник» -  
обруч 2 шт.;

- «крижинки» -  
гімнастичні 
обручі 8 шт.

- старт/фініш;
- лінія руху;

- вздовж лінії 
руху на відстані 
кроку зигзагом 

розташовуються
«крижинки»;

- на завершенні 
лінії руху лінія, 
що символізує 

знак «острівця».

Кожна команда 
крім одного 

учасника 
розміщаються за 

лінією «острівця» 
-  це «зайці». 

«Дід Мазай» -  
учасник команди 

який стартує 
першим, 

знаходиться 
всередині 

«човника», 
тримаючи його в 

руках, на 
старті/фініші.

За сигналом «Дід Мазай» 
стартує, долає відстань до 
своєї команди, рухаючись 
наступаючи виключно все
редину «крижинок», присі
дає і нахиляє обруч перед 
партнером. Той залазить в 

«човен» -  всередину кільця, 
воно підіймається і обидва 
учасники разом долають 

зворотню відстань до 
старту/фінішу в такому 

самому порядку -  по «кри
жинкам». На старті/фініші 
«Дід Мазай» вистрибує з 

«човна», «заєць» стає Дідом 
Мазаєм, і все повторюється. 
Естафета продовжується до 
того моменту, коли остан
ній «заєць» перетне лінію 

фінішу.

Перемагає 
команда, яка 

першою 
перевезе всіх 
«зайців» за 

фінішну 
лінію.

3 Хватько - ракетка;
- м’ячик.

- старт/фініш; 
- лінія руху;

Команди на 
старті/фініші.

За командою перший учас
ник кожної команди стар

тує, несе м’яч на ракетці до

Перемагає 
команда, яка 
фінішувала



- точка розвороту 
наприкінці лінії 
руху, позначена 

маркером.

У представника 
команди, який 

стартує першим, в 
руці -  ракетка та 

м’яч.

точки розвороту, огинає її і 
таким самим чином повер

тається до команди. Там 
передає ракетку наступному 

учаснику. Якщо учасник 
губить м’ячик, то він наздо
ганяє його, повертається в 
місце, де втратив і продов
жує рух. Місце втрати фік

сує суддя. Все повторю
ється. Естафета завершу

ється, коли вся команда по
долала маршрут та останній 

учасник пересік фініш.

раніше за 
команду- 

суперника.

4 Конвеєр - м’яч 2 шт. - лінія 
розташування 

команди.

Команди 
вишиковуються в 

дві колони в 
потилицю один 
одному. Перед 

учасником, який 
стоїть першим, на 

підлозі 
установлений м’яч 

на однаковій 
відстані для 

кожної з команд.

За командою перший учас
ник підіймає м’яч, призна
чений своїй команді, з під
логи та передає його учас
нику, який стоїть за ним. 

Учасник команди, який за
микає колону, отримує м’яч 
і запускає його по землі між 
ногами учасників своєї ко
манди в напрямку до почат
ку строю, а сам одночасно 

рухається вздовж колони до 
її початку. Під час прока
тування м’яча підлогою, 

кожен з учасників команди 
має право спрямовувати

Перемагає 
команда, яка 

першою 
завершила 
естафету.



його. Перший учасник коло
ни ловить м’яч і передає в 
руки учаснику, який віддав 
цей «пас» та завершує рух 

від кінця колони до її 
початку. Цей учасник очо
лює колону спиною до неї і 
знову передає м’яч. Все пов
торюється. Естафета закін
чується, коли учасник, який 
починав її в команді, віддає 
пас, повертається в голову 

колони, отримує м’яч і 
підіймає його над головою.

5 Котигорошку
слалом

- фітбол 2 шт.; 
- стійки для

слалому 5 шт.;
- маркер точки 

розвороту 2 шт.

- старт/фініш;
- лінія руху;

- по лінії руху 
виставляються

стійки для 
слалому;

- точка розвороту 
наприкінці лінії

руху.

Команди на 
старті/фініші.

Перед 
представником 
команди, який 

стартує першим, -  
фітбол.

Першим стартує учасник з 
фітболом, долає відстань до 
опорної точки, штовхаючи 
фітбол та огинаючи кожну 
стійку для слалому, огинає 
опорну точку та поверта
ється до старту/фінішу 

таким самим способом -  
огинаючи стійки. На старті/ 

фініші передає фітбол 
наступному учаснику, при 
цьому вони повинні оби- 

двоє торкнутися м’яча, і все 
повторюється. Естафета 

закінчується, коли останній 
учасник команди пройшов

Перемагає 
команда, яка 

першою 
завершила 
естафету.



весь маршрут та перетнув 
лінію фінішу.

6 Не спіши, 
щоб 

встигнути

- повітряні 
кульки -  3 шт на 

команду;
- ракетка 2 шт.; 

маркер 
розвороту.

- старт/фініш;
- лінія руху;

- точка розвороту 
наприкінці лінії

руху.

Команди 
розташовуються на 

старті/фініш. У 
першого учасника 

в руках -  повітряна 
кулька та ракетка.

За командою учасник стар
тує і рухається вздовж лінії 
руху до точки розвороту, 

підштовхуючи кульку 
ракеткою, огинає точку 

розвороту та повертається 
на старт/фініш. Заборонено 
тримати кульку. Дозволено 
лише штовхати. На старті/ 

фініші учасник передає 
кульку наступному члену 

команди і все повторюється. 
Естафета закінчується, коли 
останній учасник команди 
перетинає лінію фінішу.

Перемагає 
команда, яка 

першою 
завершила 
естафету

7 Переправа - «крижинки» -  
гімнастичні 
обручі 4 шт.;

- маркер точки 
розвороту 2 шт.

- старт/фініш;
- лінія руху;

- очка розвороту 
наприкінці лінії

руху.

Команди 
розбиваються по 

парам. Перша пара 
(як варіант -  вся 

команда) 
розміщується на 

старті/фініші 
всередині 

«крижинки», а 
другу тримають в 

руках.

За командою команда ви
кладає перед собою «кри
жинки» яку досі тримала в 
руках та перебирається на 

неї. «Крижинку», яка звіль
нилася переносять уперед 
та все повторюється. Після 

досягнення точки розво
роту, команда підіймає оби

дві крижинки та поверта
ється на старт/фініш звич

ним порядком.

Перемагає 
команда, яка 

першою 
завершила 
естафету.



На старті/фініші естафета 
або передається (якщо 
команди були розбиті 

попарно), або закінчується.
8 Ткач - естафетна 

мітка2 2 шт.;
- «острівець» -  
гімнастичний 
обруч 2 шт.

- старт/фініш;
- лінія руху, яка 
завершується 
«острівцем».

Команди 
шикуються на 
старті/фініші в 

колону. 
Учасник кожної 
команди займає 

місце в «острівці». 
У представника 
команди, який 

стартує першим, в 
руці -  естафетна 

мітка.

За сигналом учасник стар
тує, передає естафету парт
неру в острівці, займає його 
місце. Учасник після «звіль

нення» передає естафету 
партнеру, що стоїть на 
старті/фініші. Останній 

учасник не залишається в 
«острівці», обидва повер
таються та перетинають 

лінію фінішу разом. Еста
фета зупиняється, коли 

фінішує останній учасник 
команди.

Перемагає 
команда, яка 

першою 
завершила 
естафету.

9 Флеш-слалом - естафетна мітка
2 шт.;

- маркер - точки 
розвороту 2 шт.;

- стійки для 
перешкод 16-20 

шт.

- старт/фініш;
- лінія руху;

- вздовж лінії руху 
розставляються

перешкоди;
- точка розвороту 
наприкінці лінії 
руху, позначена

маркером.

Команди на 
старті/фініші.

У представника 
команди, який 

стартує першим, в 
руці -  естафетна 

мітка.

Як у «Флеш», в русі 
учасник повинен пройти 
між всіма перешкодами.

Перемагає 
команда, яка 

першою 
завершила 
естафету.



10 Гулівер гімнастичні 
палиці 2 шт.

старт/фініш; 
лінія руху.

Команди на 
старті/фініші.

За командою перший учас
ник команди без розбігу 

робить стрибок. На рівні з 
носками його взуття кла

деться гімнастична палиця. 
Наступний учасник заміняє 

колегу по команді таким 
чином, щоб його носки 

взуття також торкнулися 
палиці, палиця забирається 

суддею і учасник робить 
стрибок. Естафета закін
чується тоді, коли кожен 
учасник команди зробить 

свій стрибок.

Перемагає 
команда, яка 
таким чином 

пройшла 
найбільшу 
відстань.

11
Біг джамп - фітбол з 

ручками 2 шт.;
- маркери точки 
розвороту 2 шт.

- старт/фініш;
- лінія руху;

- точка розвороту 
наприкінці лінії 
руху, позначена 

маркером.

Команди 
шикуються на 
старті/фініші. 
Представник 

команди, який 
стартує першим, 

сидить на фітболі.

За командою учасники ру
хаються стрибками на 

фітболах вздовж лінії руху, 
огинають точку розвороту 
та повертаються на старт/ 

фініш. Після перетину 
фінішу учасник передає 

фітбол іншому учаснику. 
Естафета закінчується, коли 
останній учасник команди 
пройшов весь маршрут та 

перетнув лінію фінішу.

Перемагає 
команда, яка 

першою 
завершила 
естафету.

12
Черепаха - товстий обруч;

- мітка 
завершення руху.

- старт/фініш; 
- лінія руху;

Команди на 
старті/фініші.

За командою перший учас
ник кожної команди стар
тує, веде кільцем м’яч до

Перемагає 
команда, яка 
фінішувала



- точка розвороту 
наприкінці лінії 
руху, позначена 

маркером.

У представника 
команди, який 

стартує першим, в 
руці -  обруч, яким 
він одним краєм 

торкається землі і 
притримує м’яч.

точки розвороту, огинає її і 
таким самим чином повер
тається до команди. Там 

передає обруч наступному 
учаснику. Все повторюється. 

Естафета завершується, 
коли вся команда подолала 

маршрут та останній 
учасник пересік фініш.

раніше за 
команду- 

суперника.

ПРОГРАМА АКТИВНОСТЕЙ 
III віковий дивізіон (учні -  2003-200!б р.н.)

1 Великі
складнощі

- фітбол 4 шт.;
- маркер точки 

розвороту 2 шт.

- старт/фініш;
- лінія руху;

- точка розвороту 
наприкінці лінії 
руху, позначена 

маркером.

Команди 
розбиваються по 

парам.
У кожного 

учасника пари, яка 
стартує першою, в 

руках -  фітбол.

За сигналом стартує пара. 
Кожна пара рухається пара

лельно вздовж лінії руху, 
передаючи м’яч один одно
му -  один учасник відбиває 
м’яч від підлоги партнеру, 
той одночасно перекидає 

свій м’яч верхом. Першою 
стартує пара з фітболами, 
долає відстань до опорної 
точки, огинає її та повер
тається до старту/фінішу. 
На старті/фініші передає 
м’яч наступній парі і все 
повторюється. Естафета 

закінчується, коли остання 
пара перетинає старт/фініш.

Перемагає 
команда. Яка 
фінішувала 

першою.

2 Гулівер - гімнастичні 
палиці 2 шт.

- старт/фініш; 
- лінія руху.

Команди на 
старті/фініші.

За командою перший учас
ник команди без розбігу

Перемагає 
команда, яка



робить стрибок. На рівні з 
носками його взуття кла

деться гімнастична палиця. 
Наступний учасник заміняє 

колегу по команді таким 
чином, щоб його носки 

взуття також торкнулися 
палиці, палиця забирається 

суддею і учасник робить 
стрибок. Естафета закін
чується тоді, коли кожен 
учасник команди зробить 

свій стрибок.

таким чином 
пройшла 

найбільшу 
відстань.

3 Дід Мазай і 
зайці

- «човник» -  
обруч 2 шт.

- старт/фініш;
лінія руху; 

на завершенні 
лінії руху лінія, 
що символізує 
берег острівця.

Кожна команда 
крім одного 

учасника 
розміщаються за 

лінією «острівця» 
-  це «зайці». 

«Дід Мазай» -  
учасник команди 

який стартує 
першим, 

знаходиться 
всередині 

«човника», 
тримаючи його в 

руках, на 
старті/фініші.

За сигналом «Дід Мазай» 
стартує, долає відстань до 
своєї команди, присідає і 

нахиляє обруч перед парт
нером. Той залазить в «чо
вен» -  всередину кільця, 

«Дід Мазай» підіймає його і 
обидва учасники разом 

повертаються до старту/ 
фінішу. На старті/фініші 
«Дід Мазай» вистрибує з 

«човна», «заєць» стає Дідом 
Мазаєм, і все повторюється. 
Естафета продовжується до 
того моменту, коли остан
ній «заєць» перетне лінію 

фінішу.

Перемагає 
команда, яка 

першою 
перевезе всіх 
«зайців» за 

фінішну 
лінію.



4 Конвеєр - м’яч 2 шт. - лінія
розташування

команди.



Команди 
вишиковуються в 

дві колони в 
потилицю один 
одному. Перед 

учасником, який 
стоїть першим, на 

підлозі 
установлений м’яч 

на однаковій 
відстані для 

кожної з команд.

За командою перший учас
ник підіймає м’яч, призна
чений своїй команді, з під
логи та передає його учас
нику, який стоїть за ним. 
Учасник команди, який 

замикає колону, отримує 
м’яч і запускає його по 

землі між ногами учасників 
своєї команди в напрямку 
до початку строю, а сам 

одночасно рухається вздовж 
колони до її початку.

Під час прокатування м’яча 
підлогою, кожен з учас
ників команди має право 

спрямовувати його. Перший 
учасник колони ловить м’яч 
і передає в руки учаснику, 

який віддав цей «пас» та за
вершує рух від кінця коло
ни до її початку. Цей учас
ник очолює колону спиною 
до неї і знову передає м’яч. 

Все повторюється. Естафета 
закінчується, коли учасник, 
який починав її в команді, 
віддає пас, повертається в 
голову колони, отримує

Перемагає 
команда, яка 

першою 
завершила 
естафету.



м’яч і підіймає його над 
головою.

5 Котигорошку
слалом

- фітбол 2 шт.; 
- стійки для

слалому 5 шт.;
- маркер точки 

розвороту 2 шт.

- старт/фініш;
- лінія руху;

- по лінії руху 
виставляються

стійки для 
слалому;

- точка розвороту 
наприкінці лінії

руху.

Команди на 
старті/фініші.

Перед 
представником 
команди, який 

стартує першим, -  
фітбол.

Першим стартує учасник з 
фітболом, долає відстань до 
опорної точки, штовхаючи 
фітбол та огинаючи кожну 
стійку для слалому, огинає 
опорну точку та поверта
ється до старту/фінішу та

ким самим способом -  
огинаючи стійки. На старті/ 
фініші передає фітбол нас

тупному учаснику, при цьо
му вони повинні обидвоє 
торкнутися м’яча, і все 
повторюється. Естафета 

закінчується, коли останній 
учасник команди пройшов 
весь маршрут та перетнув 

лінію фінішу.

Перемагає 
команда, яка 

першою 
завершила 
естафету.

6 Не спіши, 
щоб 

встигнути

- повітряні кульки 
-  3 шт. на 
команду;

- гімнастична 
палиця 2 шт.; 

маркер 
розвороту.

- старт/фініш;
- лінія руху;

- точка розвороту 
наприкінці лінії

руху.

Команди 
розташовуються на 

старті/фініш. У 
першого учасника 

в руках -  повітряна 
кулька та 

гімнастична 
палиця.

За командою учасник стар
тує і рухається вздовж лінії 
руху до точки розвороту, 

підштовхуючи кульку пали
цею, огинає точку розворо

ту та повертається на 
старт/фініш. Заборонено 

тримати кульку. Дозволено 
лише штовхати.

Перемагає 
команда, яка 

першою 
завершила 
естафету.



На старті/фініші учасник 
передає кульку наступному 
члену команди і все повто
рюється. Естафета закінчу
ється, коли останній учас

ник команди перетинає 
лінію фінішу.

7 Переправа - «крижинки» -  
гімнастичні 
обручі 4 шт.;

- маркер точки 
розвороту 2 шт.

- старт/фініш; 
лінія руху;

- точка розвороту 
наприкінці лінії

руху.

Команди 
розбиваються по 

парам. Перша пара 
(як варіант -  вся 

команда) 
розміщується на 

старті/фініші 
всередині 

«крижинки», а 
другу тримають в 

руках.

За командою команда вик
ладає перед собою «кри

жинки» яку досі тримала в 
руках та перебирається на 

неї. «Крижинку», яка звіль
нилася переносять уперед 
та все повторюється. Після 
досягнення точки розворо
ту, команда підіймає обидві 
крижинки та повертається 

на старт/фініш звичним 
порядком. На старті/фініші 
естафета або передається 

(якщо команди були розбиті 
попарно), або закінчується.

Перемагає 
команда, яка 

першою 
завершила 
естафету.

8 Ткач - естафетна 
міткаЗ 2 шт.;

- «острівець» -  
гімнастичне 
обруч 2 шт.

- старт/фініш;
- лінія руху, яка 
завершується 
«острівцем».

Команди 
шикуються на 
старті/фініші в 

колону.

За сигналом учасник стар
тує, передає естафету парт
неру в острівці, займає його 
місце. Учасник після «звіль

нення» передає естафету

Перемагає 
команда, яка 

першою 
завершила 
естафету.



Учасник кожної 
команди займає 

місце в «острівці». 
У представника 
команди, який 

стартує першим, в 
руці -  естафетна 

мітка.

партнеру, що стоїть на 
старті/фініші. Останній 

учасник не залишається в 
«острівці», обидва повер
таються та перетинають 

лінію фінішу разом. Еста
фета зупиняється, коли коли 

фінішує останній учасник 
команди.

9 Флеш-
слалом

- естафетна мітка 
2 шт.;

- маркер точки 
розвороту 2 шт.;

- стійки для 
перешкод 16-20 

шт.

- старт/фініш;
- лінія руху;

- вздовж лінії руху 
розставляються

перешкоди;
- точка розвороту 
наприкінці лінії 
руху, позначена

маркером.

Команди на 
старті/фініші.

У представника 
команди, який 

стартує першим, в 
руці -  естафетна 

мітка.

Як у «Флеш», в русі 
учасник повинен пройти 
між всіма перешкодами.

Перемагає 
команда, яка 

першою 
завершила 
естафету.

10 Хватько - ракетка;
- м’ячик.

- старт/фініш;
- лінія руху;

- точка розвороту 
наприкінці лінії 
руху, позначена 

маркером.

Команди на 
старті/фініші.

У представника 
команди, який 

стартує першим, в 
руці -  ракетка та 

м’яч.

За командою перший учас
ник кожної команди стар

тує, несе м’яч на ракетці до 
точки розвороту, огинає її і 
таким самим чином повер

тається до команди. Там 
передає ракетку наступному 

учаснику. Якщо учасник 
губить м’ячик, то він наздо
ганяє його, повертається в 
місце, де втратив і продов

жує рух. Місце втрати

Перемагає 
команда, яка 
фінішувала 
раніше за 
команду- 

суперника.



фіксує суддя. Все повторю
ється. Естафета завершу

ється, коли вся команда по
долала маршрут та останній 

учасник пересік фініш.
11 Черепаха - гімнастична 

палка;
- товстий обруч 

мітка завершення
руху.

- старт/фініш; 
лінія руху;

- точка розвороту 
наприкінці лінії 
руху, позначена 

маркером.

Команди на 
старті/фініші.

У представника 
команди, який 

стартує першим, в 
руці -  палиця, якою 
він торкається землі 
і притримує обруч, 

в якому лежить 
м’яч.

За командою перший учас
ник кожної команди стартує, 
веде гімнастичною палицею 
обруч, в якому лежить м’яч 

до точки розвороту, огинає її 
і таким самим чином повер

тається до команди. Там 
передає обруч наступному 

учаснику. Все повторюється. 
Естафета завершується, 

коли вся команда подолала 
маршрут та останній 

учасник пересік фініш.

Перемагає 
команда, яка 
фінішувала 
раніше за 
команду- 

суперника.

12 Біг джамп - фітбол з 
ручками 2 шт.;
- маркери точки 
розвороту 2 шт.

- старт/фініш;
- лінія руху;

- точка розвороту 
наприкінці лінії 
руху, позначена 

маркером.

Команди 
шикуються на 
старті/фініші. 
Представник 

команди, який 
стартує першим, 

сидить на фітболі.

За командою учасники руха
ються стрибками на фітболах 
вздовж лінії руху, огинають 
точку розвороту та поверта
ються на старт/фініш. Після 

перетину фінішу учасник 
передає фітбол іншому 

учаснику. Естафета закін
чується, коли останній учас
ник команди пройшов весь 
маршрут та перетнув лінію 

фінішу.

Перемагає 
команда, яка 

першою 
завершила 
естафету.



Додаток 3
до Регламенту проведення XXI обласних 
Спортивних ігор серед учнів закладів 
загальної середньої освіти у 2021-2022 
навчальному році

ІМЕННА ЗАЯВКА
на участь у XXI обласних Спортивних іграх серед учнів закладів загальної середньої освіти у 2021 -2022 н.р. році 

від___________________територіальної громади_________________ району
з ____________________________
_____________________________(назва заходу)

№
з/п

Прізвище, ім’я 
(повністю)

Рік
народження Місто (село) Школа Клас Термін проведення 

медогляду
Дозвіл та 

печатка лікаря
1
2

До змагань допущено _______________(всього учасників)
Л і к а р ___________________________

М.П.
(підпис) (П.І.Б.)

Представник команди

Начальник управління,
(підпис) (П.І.Б.)

відділу освіти
М.П. (підпис) (П.І.Б.)



Додаток 4
до Регламенту проведення XXI обласних 
Спортивних ігор серед учнів закладів 
загальної середньої освіти у 20212022 
навчальному році

Звіт
про проведення І, II етапів змагань XXI обласних Спортивних ігор серед учнів 

закладів загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році
з ________________________________________________

(вид спорту)
від___________________________територіальної громади___________________ району

Кількість
ЗЗСО

Кількість 
учнів в 
ЗЗСО

І етап змагань 
( шкільний)

II етап змагань 
(територіальний)

Кількість
команд

Кількість
учасників Кількість

команд

Кількість
учасників

юн. дів. юн. дів.

Г оловний суддя ________________ _________
(підпис) (П.І.Б.)

Начальник управління,
відділу освіти _______________ __________

(підпис) (П.І.Б.)


