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  РЕГЛАМЕНТ № 42 

проведення онлайн-змагань зі стрибків через скакалку серед дівчат - 

учениць загальноосвітніх шкіл-інтернатів  

 

1. Мета і завдання  

 Онлайн-змагання зі стрибків через скакалку серед дівчат - учениць ЗОШ-

інтернатів проводяться з метою:  

- масового залучення дівчат до систематичних занять фізичною культурою 

і спортом, збільшення їх рухової активності в умовах карантинних обмежень; 

- формування навичок здорового способу життя, відповідального 

ставлення до власного здоров’я, реабілітації засобами фізичної культури і 

спорту. 

2. Строки і місця проведення  

Дата проведення змагань: 29 листопада - 05 грудня 2021 року. 

Місце проведення змагань: загальноосвітні (санаторні) школи-інтернати:  

Миколаївської обласної ради 

Змагання проводяться у 2 етапи: 

 - І етап – масові змагання, що проводяться у кожному класі в закладах 

освіти;  

- ІІ етап – обласні онлайн-змагання, що проводяться у зазначений термін.  

 

3. Організація і керівництво проведенням заходу 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням обласних онлайн-

змагань здійснюється Миколаївським обласним відділенням (філією) Комітету 

з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 

Безпосереднє проведення онлайн-змагань покладається на суддів (вчителів  

та інших працівників ЗОШ-інтернатів). 

 

4. Учасники змагань 

В обласних змаганнях беруть участь 3 учениці ЗОШ-інтернатів незалежно 

від віку.  Учасники змагань і судді повинні бути одягнені у спортивну форму. 

 

 



5. Характер заходу 

Обласні онлайн-змагання особисто-командні, проводяться відповідно до 

цього Регламенту.  

 

6. Програма змагань 

Три учениці окремо виконують вправу «Стрибки через скакалку за 30 сек.» 

у реальному часі. 

В кожному закладі повинно бути не менш, ніж два судді. Перший суддя 

(вчитель) голосно подає команди «Руш» та «Стій» та фіксує лімітований час - 

30 сек. Другий суддя (вчитель) рахує кількість перестрибувань через скакалку, 

яку виконала учениця за 30 сек. і заносить результат до протоколу.  

Спосіб перестрибування через скакалку вибирають учасниці змагань: з 

обертанням скакалки вперед, назад, на одній нозі, на обох ногах, на місці, з 

переміщенням, в одному ритмі, зі зміною ритму тощо.  

Звертаємо увагу, що при підрахунку враховується лише кількість 

перестрибувань через скакалку, а ні обертів скакалкою; висота стрибка 

значення не має, досить підстрибнути так, щоб скакалка могла пройти під 

ногами. 

Перед початком виконання вправи учасниця голосно називає свої прізвище 

та ім’я, займає вихідне положення.  

Перший суддя голосно подає попередню команду «Увага» та  виконавчу 

«Руш», одночасно вмикаючи секундомір; також одночасно з командою «Стій» 

вимикає секундомір.  

Після закінчення вправи другий суддя голосно називає результат учасниці 

(кількість перестрибувань) і заносить його до протоколу. Краще, щоб рахували 

декілька суддів.  

Від закладу повинно бути три окремі підписані файли (за кількістю 

учасників змагань). Відеозапис повинен бути якісним (чітко видно учасницю у 

повний зріст та надана можливість стежити за кількістю та якістю виконання 

вправи).  

При виборі скакалки слід враховувати наступне: 

- довжина скакалки  повинна відповідати зросту учасниці; 

- скакалка не повинна бути легкою (інакше буде погано обертатися); 

- матеріал, з якого виготовлена скакалка, значення на має, однак кращою є 

мотузкова.  

Слід звернути увагу на характерні помилки при стрибках зі скакалкою та 

вчасно попередити їх: приземлення на всю стопу; зайві рухи ногами в стрибку 

(сильне згинання ніг, підтягування колін вгору); руки випрямлені в ліктях (лікті 

далеко від тулуба); обертання скакалки передпліччя або руками від плеча; 

нахил голови вперед. 

 

7. Безпека та підготовка місць проведення заходу. 
 

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 керівників спортивних споруд, на базі яких 

проводяться змагання. 

Відповідальність за дотримання вимог безпеки під час проведення змагань 

покладається на учасників та суддів. 

Заходи проводяться з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України 

від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ 

№ 104 від 17.02.2021 р.)) та постанови Головного державного санітарного 

лікаря України від 19.11.2020 року № 58 «Про затвердження протиепідемічних 

заходів під час проведення спортивних змагань на період карантину у зв’язку з 

поширенням корона вірусної хвороби (СOVID-19)», (далі – Постанови). 

Учасники та судді зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів та 

вимог Постанов під час участі в заходах.  

 

8. Умови визначення першості 

 Головний суддя в онлайн-режимі перевіряє роботу кожної суддівської 

бригади та вносить достовірну інформацію до зведеного протоколу. У спірних 

питаннях, коли зафіксований суддею результат різниться з результатом, який 

зафіксував головний суддя, відео-файл цього учасника надсилається до 

перегляду ще двом суддям з інших (різних) ЗОШ-інтернатів.  Тоді остаточне 

рішення приймається колегіально.   

При проведенні обласних змагань визначається особиста першість серед 

учасниць та командна (сумарна кількість перестрибувань через скакалку трьома 

учасницями). 

 

9. Фінансування 

Миколаївське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання 

та спорту Міністерства освіти і науки України здійснює організаційно-

практичні заходи по підготовці та проведенню змагань, забезпечує друкування 

грамот та дипломів, протоколів змагань. 

 

10. Нагородження 

Учасниці, які посіли І-ІІІ місця в особистих онлайн-змаганнях 

нагороджуються грамотами Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 

Команди, які посіли І-ІІІ місця в обласних онлайн-змаганнях, 

нагороджуються дипломами Миколаївського обласного відділення (філії) 

Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 

 

 



11. Строки та порядок подання заявок і звітів 

До 06 грудня 2021 року команда-учасниця обласних онлайн-змагань 

надсилає на  електронні адреси: noufvs@ukr.net та Elena_Moshkiv@i.ua наступні 

матеріали: 

– надруковану іменну заявку (прізвище та ім’я учасників змагань 

друкуються повністю) за формою (додаток 1), завірену підписом та печаткою 

лікаря, підписом керівника та печаткою закладу освіти; 

– копію протоколу (додаток 2); 

– копію технічного звіту про проведення І етапу змагань (додаток 3); 

– три підписані відео-файли з записом виступів трьох учасників змагань; 

Відповідальність за достовірність документів покладається на керівників 

закладів освіти.  

Додатково просимо надіслати фоторепортаж про проведення заходу. При 

розміщенні матеріалів про проведення заходу у соціальних мережах 

використовувати хештег #онлайнзмагання 

 

 

Цей Регламент є офіційним викликом на змагання 
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Додаток 1 

до Регламенту проведення 

онлайн-змагань зі стрибків 

через скакалку серед дівчат - 

учениць ЗОШ-інтернатів  

 

 

    

ІМЕННА ЗАЯВКА 

на участь в онлайн-змаганнях зі стрибків через скакалку серед дівчат –  

учениць ЗОШ-інтернатів  

від _____________________________________________________________ 
(СШ) 

 
№ 

з/п 
Прізвище, ім’я 

учасника (повністю) 

Рік  
народження 

Клас Дата 

медогляду 

Дозвіл 

лікаря 

Печатка, 

підпис 

лікаря 

1.       

2.       

3.       

 

До змагань допущено ________________________  
                                                                    (всього учасників) 

 

Лікар  _________________    /______________________/ 
                            (підпис)                                                    (П.І.Б.) 

М.П.  
 

Представник команди  ____________________ /_______________________/      
                                                                    (підпис)                                              (П.І.Б.)                                                                                                                                           

 

Директор   школи ____________________ /____________________/ 
                                                             (підпис)                                        (П.І.Б.) 

М.П. 

 

 



 

 

Додаток 2 

до Регламенту проведення 

онлайн-змагань зі стрибків 

через скакалку серед дівчат - 

учениць ЗОШ-інтернатів 

     

    

ПРОТОКОЛ 

онлайн-змагань зі стрибків через скакалку серед дівчат - учениць ЗОШ-

інтернатів  

від _____________________________________________________________ 
(СШ) 

 

 

№ з/п Прізвище, ім’я учасника (повністю) Результат 

   

   
   

 

 
  
 

Суддя   ____________________ /____________________/      
                                     (підпис)                                        (П.І.Б.)                                                                                                                                           

 

Суддя  ____________________ /____________________/ 
                                      (підпис)                                        (П.І.Б.) 

 

Суддя  ____________________ /____________________/ 
                                       (підпис)                                        (П.І.Б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток 3 

до Регламенту проведення 

онлайн-змагань зі стрибків 

через скакалку серед дівчат - 

учениць ЗОШ-інтернатів 

      

 

   

ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ 

про проведення онлайн-змагань зі стрибків через скакалку (дівчата)  

 

___________________________________________________ 
 

 

 

Дата проведення: _____________ 

 

Кількість учасників: ___________ 

 

Судді :   ______________________________________________ 
                                                                     (П.І.Б., посада) 
               ______________________________________________ 
                                                                     (П.І.Б., посада) 
 

 

 

 

 

 

                                                                    


