
                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

       Наказ Миколаївського обласного  

       відділення (філії) Комітету з фізичного  

       виховання та спорту Міністерства  
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РЕГЛАМЕНТ № 22 

 проведення ХXІ обласних Спортивних ігор серед учнів закладів загальної 

середньої освіти у 2021-2022 навчальному році 

(нова редакція) 
 

1. Цілі і завдання  

XXІ обласні Спортивні ігри серед учнів закладів загальної середньої освіти 

(далі – Спортивні ігри) проводяться в рамках реалізації Рекомендацій щодо 

стратегічного розвитку фізичного виховання та спорту серед учнівської молоді 

на період до 2025 року, затверджених наказом МОН від 15.02.2021 № 194 з 

метою:  

- масового залучення учнів до систематичних занять фізичною культурою і 

спортом, збільшення їх рухової активності; 

- формування навичок здорового способу життя, відповідального 

ставлення до власного здоров’я;  

- підвищення ефективності роботи гуртків спортивного спрямування; 

 - активізація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в 

закладах освіти. 

- визначення кращих команд та спортсменів для участі у Всеукраїнських 

змаганнях. 

 

2. Терміни і місця проведення обласних (зональних, фінальних) змагань 

Спортивні ігри проводяться у три етапи: 

І етап – масові змагання, що проводяться в закладах загальної середньої 

освіти; 

ІІ етап – змагання з видів спорту в територіальних громадах; 

ІІІ 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 до програми Спортивних ігор, системи проведення змагань, складу 

команд, місць та термінів  проведення змагань (в залежності від кількості 

заявлених команд, наявності спортивних баз, погодних умов, карантинних та  

інших обставин). 

Уточнені данні щодо строків та місць проведення з визначенням головних 

суддів надаватимуться у регламентах з відповідних видів спорту. 



№ 

з/п 
Види спорту 

Склад команди 

Терміни 

проведення 

(зони) 

Групи для проведення 

 зональних змагань 

  

Місця проведення 

зональних 

змагань 

(територіальні 

громати) 

Термін 

проведення 

(фінал) 

 

Місце 

проведення 

фінальних 

змагань   
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1 Волейбол 

(юнаки) 

12 - 1 1 15-16.02. 

2022 
(можуть 

змінюватися) 

Миколаївський район  17-18.02. 

2022 
(можуть 

змінюватися) 

І підгрупа -        

м. Миколаїв, 

 

ІІ підгрупа -      

за 

призначенням 

1 ЗЗСО №12 

2 Новоодеська 

3 Ольшанська 

4 Мішково-

Погорілівська 

5 Нечаянська 

Первомайський район  

1 Первомайська 

2 Мигіївська 

Баштанський район  

1 Снігурівська 

2 Широківська 

3 Вільнозапорізька 

Вознесенський район  

1 Вознесенська 

2 Братська 

3 Бузька 

2 Волейбол 

(дівчата) 

- 12 1 1 15-16.02. 

2022 
(можуть 

змінюватися) 

Миколаївський район  17-18.02. 

2022 
(можуть 

змінюватися) 

І підгрупа -        

м. Миколаїв, 

 

ІІ підгрупа -      

1 ЗЗСО № 12 

2 Новоодеська 

3 Ольшанська 



4 Мішково-

Погорілівська 

за 

призначенням 

5 Нечаянська 

Первомайський район  

1 Первомайська 

2 Мигіївська 

Баштанський район  

1 Снігурівська 

2 Широківська 

3 Вільнозапорізька 

Вознесенський район  

1 Вознесенська 

2 Братська 

3 Бузька 

3 Теніс 

настільний 

2 1 1 1 22.02.2022 
(можуть 

змінюватися) 

Миколаївський район  25.02.2022 
(можуть 

змінюватися) 

І підгрупа -        

м. Вознесенськ, 

 

 ІІ підгрупа -      

за 

призначенням 

1 ММК ім. В.Д. 

Чайки 

2 Новоодеська 

3 Коблівська 

4 Мішково-

Погорілівська 

5 Нечаянська 

Первомайський район  

1 Первомайська 

2 Мигіївська 

Баштанський район  

1 Снігурівська 

2 Горохівська 

3 Привільненська 

Вознесенський район  



1 Вознесенська 

2 Єланецька 

3 Прибужанівська 

4 Шахи 2 1 1 1 22.02. 

2022 
(можуть 

змінюватися) 

Миколаївський район  25.02.2022 
(можуть 

змінюватися) 

 І підгрупа -        

м. Вознесенськ, 

 

 ІІ підгрупа -      

за 

призначенням 

1 ММК ім. В.Д. 

Чайки 

2 Новоодеська 

3 Коблівська 

4 Мішково-

Погорілівська 

5 Нечаянська 

Первомайський район  

1 Первомайська 

2 Мигіївська 

Баштанський район  

1 Снігурівська 

2 Горохівська 

3 Привільненська 

Вознесенський район  

1 Вознесенська 

2 Єланецька 

3 Прибужанівська 

5 «Cool Games» 

І дивізіон 

(2012-2013 р.н.) 

4 4 1 1 проведено Миколаївський район проведено 01.03.2022 м. Баштанка 

1  

2  

3  

4  

5  



Первомайський район проведено 

1  

2  

Баштанський район проведено 

1  

2  

3  

Вознесенський район проведено 

1  

2  

3  

6 «Cool Games» 

ІІ дивізіон 

(2009-2011 р.н.) 

3 3 1 1 проведено Миколаївський район проведено 02.03.2022 м. Баштанка 

1  

2  

3  

4  

5  

Первомайський район проведено 

1  

2  

Баштанський район проведено 

1  

2  

3  

Вознесенський район проведено 

1  

2  

3  



7 «Cool Games» 

ІІІ дивізіон 

(2005-2008 р.н.) 

4 4 1 1 проведено Миколаївський район проведено 03.03.2022 м. Баштанка 

1  

2  

3  

4  

5  

Первомайський район проведено 

1  

2  

Баштанський район проведено 

1  

2  

3  

Вознесенський район проведено 

1  

2  

3  

8 Гандбол 

(дівчата) 

 12 1 1 15-16.03. 

2022 
(можуть 

змінюватися) 

Миколаївський район  17-18.03. 

2022 
(можуть 

змінюватися) 

м. Миколаїв 

1 ДЮСШ «Олімп» 

2 Новоодеська 

3 Ольшанська 

4 Галицинівська 

5 за призначенням 

Первомайський район  

1 Первомайська 

2 Мигіївська 

Баштанський район  

1 за призначенням 

2 Широківська 

3 за призначенням 



Вознесенський район  

1 Вознесенська 

2 Доманівська 

3 Дорошівська 

9 Гандбол 

(юнаки) 

12 - 1 1 15-16.03. 

2022 
(можуть 

змінюватися) 

Миколаївський район  17-18.03. 

2022 
(можуть 

змінюватися) 

м. Миколаїв 

 1 ДЮСШ «Олімп» 

2 Новоодеська 

3 Ольшанська 

4 Галицинівська 

5 за призначенням 

Первомайський район  

1 Первомайська 

2 Мигіївська 

Баштанський район  

1 за призначенням 

2 Широківська 

3 за призначенням 

Вознесенський район  

1 Вознесенська 

2 Доманівська 

3 Дорошівська 

10 Баскетбол 3х3 

(юнаки) 

4 - 1 1 05-06.04. 

2022 
(можуть 

змінюватися) 

Миколаївський район  15-16.04. 

2022 
(можуть 

змінюватися) 

м. Миколаїв 

 (І та ІІ 

підгрупи) 
1 ЗЗСО № 20 

2 Новоодеська 

3 Ольшанська 

4 Мішково-

Погорілівська 

5 Чорноморська 

Первомайський район  

1 Первомайська 



2 Мигіївська 

Баштанський район  

1 Баштанська 

2 Горохівська 

3 за призначенням 

Вознесенський район  

1 Вознесенська 

2 Братська 

3 Бузька 

11 Баскетбол 3х3 

(дівчата) 

- 4 1 1 05-06.04. 

2022 
(можуть 

змінюватися) 

Миколаївський район  15-16.04. 

2022 
(можуть 

змінюватися) 

м. Миколаїв 

(І та ІІ 

підгрупи) 
1 ЗЗСО № 20 

2 Новоодеська 

3 Ольшанська 

4 Мішково-

Погорілівська 

5 Чорноморська 

Первомайський 

район 

 

1 Первомайська 

2 Мигіївська 

Баштанський район  

1 Баштанська 

2 Горохівська 

3 за призначенням 

Вознесенський район  

1 Вознесенська 

2 Братська 

3 Бузька 

12 Футбол 

(юнаки) 

18  1 1 07-08.04. 

2022 

Миколаївський район  13-14.04. 

2022 

І підгрупа -        

м. Миколаїв, 



 (можуть 

змінюватися) 
1 м. Миколаїв,      

стадіон «Юність» 

(можуть 

змінюватися) 
 

ІІ підгрупа -      

за 

призначенням 
2 Березанська 

3 Степівська 

4 Мішково-

Погорілівська  

5 Чорноморська 

Первомайський район  

1 Первомайська 

2 Мигіївська 

Баштанський район  

1 Баштанська 

2 Широківська 

3 Вільнозапорізька 

Вознесенський район  

1 Вознесенська 

2 Єланецька 

3 Прибужанівська 

 

13 Легка 

атлетика 

5 5 1 1 - Миколаївський район - 19.04.2022 м. Миколаїв 

1  

2  

3  

4  

5  

Первомайський 

район 

- 



1  

2  

Баштанський район - 

1  

2  

3  

Вознесенський район - 

1  

2  

3  

14 «Козацький 

гарт» 

6 6 1 1 05.05.2022 Миколаївський район  12.05.2022 м. Нова Одеса 

1 м. Миколаїв, 

стадіон в парку 

«Перемога» 

2 Новоодеська 

3 Степівська 

4 Галицинівська 

5 За призначенням 

Первомайський 

район 

 

1 Первомайська 

2 Мигіївська 

Баштанський район  

1 за призначенням 

2 Широківська 

3 за призначенням 

Вознесенський район  

1 Вознесенська 

2 Братська 

3 Дорошівська 



15 «Олімпійське 

лелеченя» 

 

6 6 1 1 В онлайн-

форматі 

лютий-

березень 

2022 

Миколаївський район Онлайн-змагання травень 

2022 

м. Нова Одеса 

1  

2  

3  

4  

5  

Первомайський 

район 

Онлайн-змагання 

1  

2  

Баштанський район Онлайн-змагання 

1  

2  

3  

Вознесенський район Онлайн-змагання 

1  

2  

3  

 

 

 

 

 
 



Засідання суддівської колегії з виду спорту і представників команд 

проводиться перед початком змагань. 

Початок змагань о 10.30 год. Початок роботи мандатної комісії з 09.00. 

 

3. Організація і керівництво проведенням заходу 

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: 

І (шкільного) етапу – на керівників закладів загальної середньої освіти; 

ІІ етапу  – на управління, відділи освіти міських, сільських (селищних) 

рад. 

ІІІ етапу – на управління, відділи освіти міських, сільських (селищних) 

рад, на базах яких проводиться захід, та головні суддівські колегії з видів 

спорту, склад яких затверджується наказами Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України. 

 

4. Учасники заходу 

До участі в Спортивних іграх допускаються учні закладів загальної 

середньої освіти 2005-2007 років народження і молодші денної форми 

навчання, крім видів програми, в регламентах яких визначені конкретні вікові 

категорії учнів.  У змаганнях з волейболу, баскетболу 3х3, футболу, гандболу – 

лише 2005-2007 року народження. Всі учасники змагань повинні пройти 

медичне обстеження та за станом здоров’я бути віднесеними до основної 

медичної групи, а також мати відповідну технічну і фізичну підготовку.  

Учні Миколаївського фахового коледжу фізичної культури можуть брати 

участь у складі команд територіальних громад  області, з яких вони прибули на 

навчання. 

Команди повинні мати єдину спортивну форми з номерними знаками,    

судді – спортивну форму, представники команд – змінне спортивне взуття 

(обов’язково!!!).  

За неетичну поведінку, у т.ч. вживання нецензурних слів, спортсмен 

дискваліфікується зі змагань без права заміни, ці ж вимоги стосуються і 

представників команд! 

Суддівство змагань з більшості видів програми здійснюється вчителями 

ЗЗСО, медичне та технічне обслуговування – забезпечується керівниками 

управлінь, відділів освіти міських, сільських (селищних) рад, директорами 

закладів освіти, на чиїх базах проводиться захід. 

 

5. Характер заходу 

Змагання Спортивних ігор проводяться відповідно до цього Регламенту, 

регламентів змагань з видів спорту та чинних правил змагань, затверджених у 

встановленому порядку. Система проведення змагань може змінюватися і 



визначатися суддівською колегією в залежності від кількості заявлених команд 

та інших обставин.  

Спортивні ігри проводяться з комплексним заліком. 

Всі змагання командні, крім легкої атлетики (особисто-командні).  

 

5. Система проведення змагань  

Система проведення змагань І та ІІ етапів визначається суддівськими 

колегіями відповідно до кількості команд-учасниць.  

Для проведення обласних зональних змагань команди розподіляються на  

групи за територіальним принципом та з урахуванням кількості учнів в 

територіальних громадах: 

 

Зони  Миколаївський район 

1 
Миколаївська (Заводський, Центральний, Корабельний, Інгульський 

райони) 

2  Новоодеська, Костянтинівська, Очаківська, Березанська 

3  Веснянська, Степівська, Коблівська, Куцурубська, Ольшанська  

4 
Шевченківська, Воскресенська, Галицинівська, Первомайська 

(селищна), Мішково-Погорілівська  

5 Чорноморська, Нечаянська, Радсадівська, Сухоєланецька 

 Первомайський район 

1 Первомайська (міська), Арбузинська, Врадіївська, Кривоозерська 

2 Мигіївська, Благодатненська, Кам’яномостівська, Синюхинобрідська 

 Баштанський район 

1 Баштанська, Снігурівська, Новобузька, Березнегуватська, Казанківська 

2 Інгульська, Горохівська, Широківська 

3 Вільнозапорізька, Софіївська, Привільненська, Володимирівська 

 Вознесенський район 

1 Вознесенська, Южноукраїнська, Веселинівська, 

2 Єланецька, Доманівська, Братська, Олександрівська 

3 
Прибужанівська, Мостівська, Бузька, Новомар’ївська, Дорошівська, 

Прибузька (не приймає участі) 

 

Команди, які посідають І місця у зональних отримують право на участь у 

фінальних змаганнях.  

Із зони № 1 Миколаївського району (місто Миколаїв) до фіналу виходять 

по дві команди (у м. Миколаєві працює 66 ЗЗСО, навчається 44880 дітей). 

Також у зонах, до складу яких входять 5 територіальних громад та у змаганнях 

з виду спорту взяли участь усі 5 команд, до фіналу виходить по дві команди 

(Миколаївський район – зони № 3 та № 4, Баштанський район – зона № 1, 

Вознесенський район – зони № 1).  

До участі в обласних фінальних змаганнях може бути допущено не більше, 

ніж 18 команд за умови виконання всіх вимог, які визначені вище.  

При участі в обласних зональних змаганнях більше ніж 30 територіальних 

громад, фінальні змагання з усіх видів програми, крім обласних фіналів 



Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів «COOL GAMES» та «Козацький 

гарт», «Олімпійське лелеченя», проводяться у двох підгрупах з визначенням 

усіх місць окремо між командами територіальних громад, де кількість учнів: 

І підгрупа - більше ніж 1000 осіб (Миколаївська, Первомайська, 

Вознесенська, Южноукраїнська, Снігурівська, Баштанська, Кривоозерська, 

Веселинівська Новоодеська, Новобузька, Березнегуватська, Врадіївська, 

Шевченківська, Казанківська Воскресенська, Єланецька, Очаківська, 

Доманівська, Братська, Березанська, Арбузинська); 

ІІ підгрупа - 1000 і менше  осіб (Константинівська, Олександрівська, 

Інгульська, Веснянська, Галицинівська, Первомайська селищна, Степівська 

Коблівська, Куцурубська, Мигіївська, Ольшанська, Кам’яномостівська, 

Горохівська, Прибужанівська, Благодатненська Мішково-Погорілівська, 

Мостівська, Чорноморська, Бузька, Синюхобрідська, Новомар’ївська, 

Вільнозапорізька, Софіївська Дорошівська, Привільненська, Радсадівська, 

Нечаянська, Широківська, Сухоєланецька, Володимирівська, Прибузька). 

Система проведення І та ІІ етапів змагань визначається суддівськими 

колегіями на місцях, згідно кількості команд.  

Система проведення фінальних змагань буде визначатися головною 

суддівською колегією, в залежності від кількості команд, які приїхали на 

змагання.  

Обласні зональні змагання проводяться за коловою системою в одне коло у 

групах, які визначені у цьому Регламенті. За об’єктивними обставинами за 

рішенням головної суддівської колегії в ігрових видах спорту (волейбол, 

футбол, гандбол) можливе скорочення часу або партії, про що під час наради до 

початку змагань повинні бути повідомлені усі представники команд та 

складено відповідний протокол. 

Система проведення обласних етапів Всеукраїнських фізкультурно-

оздоровчих заходів буде надана у відповідних Регламентах. 

Для визначення загальнокомандної першості у Спортивних іграх 

команди області розподіляються за кількістю учнів в територіальних громадах 

на вісім груп: 

 
ГРУПИ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ 

I  
Миколаївська (Заводський, Центральний, Корабельний, 

Інгульський райони), Первомайська 

II  
Вознесенська, Южноукраїнська, Снігурівська, Баштанська, 

Кривоозерська, Веселинівська 

III 
Новоодеська, Новобузька, Березнегуватська, Врадіївська, 

Шевченківська, Казанківська 

IV  
Воскресенська, Єланецька, Очаківська, Доманівська, Братська, 

Березанська, Арбузинська 

V  
Константинівська, Олександрівська, Інгульська, Веснянська, 

Галицинівська, Первомайська селищна, Степівська 

VI  
Коблівська, Куцурубська, Мигіївська, Ольшанська, 

Кам’яномостівська Горохівська, Прибужанівська, Благодатненська  



VII  
Мішково-Погорілівська, Мостівська, Чорноморська, Бузька, 

Синюхобрідська, Новомар’ївська, Вільнозапорізька, Софіївська  

VIII  

 

Дорошівська, Привільненська, Радсадівська, Нечаянська, 

Широківська, Сухоєланецька, Володимирівська, Прибузька 

 

6. Програма проведення змагань. 
 

Волейбол (юнаки, дівчата) 

Змагання проводяться за діючими правилами з волейболу та Регламенту 

змагань. 

 Склад команди: 12 гравців, 1 представник.  

Гра складається з 3 партій (до 2-х перемог однієї команди).  

Визначення переможця відбувається способом нарахування очок: 

- 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 з рахунком 0:2 – 0 очок. 

При однаковій кількості набраних очок у двох або більше команд 

переможець визначається: 

- за кращим співвідношенням виграшних і програшних партій в усіх 

зустрічах; 

- за кращим співвідношенням виграшних і програшних очок в усіх 

зустрічах; 

- за результатами гри між спірними командами. 

 

Баскетбол 3x3 

Змагання проводяться згідно діючих правил баскетболу 3x3 та Регламенту 

змагань. 

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

команди. 

Гра складається з одного періоду, який триває 10 хвилин. Проте, команда, 

яка першою набрала 11 очок, стає переможцем гри, якщо це відбувається до 

закінчення основного часу.  

Якщо на закінчення ігрового часу рахунок нічийний, призначається 

додатковий період (після обов’язкової перерви 1хв). Команда, яка 

у додатковому періоді першою зробила влучний кидок, стає переможцем гри. 

Гру розпочинають, коли на майданчику присутні троє гравців кожної 

команди.  

Гравець, який отримав фол з дискваліфікацією за неспортивну поведінку, 

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

За неявку команди на гру зараховується технічна поразка з рахунком 0:11, 

та 0 очок у класифікації команді-суперниці - перемога з рахунком 11:0. 

У випадку, якщо на час початку гри, зазначеній у календарі ігор, команда 

не представлена на ігровому майданчику трьома гравцями готовими грати, їй 

зараховується програш. 



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

майданчику не залишається жодного гравця, у випадку якщо залишається один 

гравець – гра продовжується. 

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

технічну поразку – 0 очок. 

При однаковій кількості турнірних очок у двох або більше команд перевага 

надається команді, яка має послідовно: 

– кращий результат в іграх між цими командами;  

– краща різниця забитих та пропущених очок в іграх між собою; 

– краща кількість забитих очок в усіх іграх; 

– краща різниця забитих та пропущених очок в усіх іграх. 

За рівності всіх показників місця команд визначаються проведенням 

додаткової гри між цими командами, порядок проведення якої визначається 

ГСК змагань. 

Гандбол   

Змагання проводяться за діючими правилами з гандболу та Регламенту 

змагань. 

 Склад команди: 12 гравців, 1 представник.  

Гра складається з 2 таймів по 25 хвилин; 

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

– 0 очок. 

При однаковій кількості набраних очок у двох або більше команд 

переможець визначається за показниками: 

- більша кількість очок в іграх між ними; 

- краща різниця м’ячів в усіх іграх. 

 

Футбол 

Змагання з футболу проводяться за правилами Асоціації футболу України 

та Регламенту змагань 

Склад команди: 18 чоловік. Тривалість гри: 2 тайми по 30 хв. з перервою 

5 хв. між таймами. 

За перемогу команді нараховується 3 очка, нічия – 1 очко, за поразку – 0 

очок. Під час гри дозволяється проводити не більше 7-ми замін гравців. 

У разі рівності очок у двох і більше команд перевага надається команді: 

– за результатами особистої зустрічі; 

– за кількістю перемог (між ними); 

– за загальною різницею забитих та пропущених м'ячів (між ними); 

– за більшою кількістю забитих м'ячів (між ними). 

Командам які з’явилися на гру або залишили поле до того, як пролунав 

фінальний свисток, зараховується поразка (0:3), а команді суперниці - перемога 

(3:0). 

Кожна команда повинна мати по два комплекти форми різного кольору. 

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

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

до наступних матчів допускається лише з дозволу головної суддівської колегії. 



Легка атлетика 

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

командні.  

Програма змагань: 

- біг 100 м (юнаки, дівчата), 600 м (дівчата), 800 м (юнаки); 

- естафетний біг 4 х 100 м. (юнаки, дівчата) 

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 7 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. 

Нарахування очок проводиться за наданою таблицею 

Першість районів визначається за найбільшою сумою очок, що 

нараховуються за наведеною таблицею: 

 

Зайняті 

місця 

Естафета 4х100 

 

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 

 



Теніс настільний  

Систему проведення змагань буде визначено Головною суддівською 

колегією в залежності від кількості заявлених  команд. 

Змагання командні, склад команди 2 юнака та 1 дівчина, 1 представник.  

Зустрічі проводяться з 3 партій до 11 очок. Перша ракетка грає з першою, 

друга – з другою, третя – з третьою без зміни номера ракетки (номер ракетки 

необхідно зазначити в заявці). 

За перемогу у зустрічі нараховується 2 очка, за поразку 1 очко, за неучасть 

– 0 очок. 

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

команді, яка має послідовно більшу кількість І, ІІ, ІІІ і т.п. місць. 

 Учасники повинні мати спортивну форму (колір футболки різний, окрім 

білого). 

 

Шахи 

Змагання проводяться за правилами шахового Кодексу та Регламенту 

змагань. 

Змагання командні. Склад команди: 2 юнака + 1 дівчина, 1 представник. 

Контроль часу 15 хвилин на кожного учасника. 

За перемогу в партії учасник отримує – 1 очко, за нічию  – 0,5 очка, за 

поразку – 0  очок.  

Команда-переможець визначається за найбільшою кількістю очок, які 

набрані в усіх зустрічах. 

При однаковій кількості очок у двох і більше команд перевага надається 

команді по таким показникам: 

–  по кількості очок у в зустрічах між собою; 

–  по особистій перемозі на 1, 2, 3 дошках, послідовно.  

 

«Козацький гарт» 

У ІІІ обласному турі (зональні, фінальні) беруть участь  команди  учнів 5-

10 класів закладів загальної середньої освіти 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. 

У 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; 

- конкурс знавців історії України, її спортивних досягнень та олімпійського 

руху (за часи незалежності України). 

                                    Етапи естафети: 

 1 етап – 50 м – «перенесення вантажу»   - (хл. 7 кл.); 

 2 етап – 50 м – «стрибки по купинах»        - (дів. 8 кл.); 

 3 етап – 25 м – «переправа»                        - (дів. 5 кл., дів. 6 кл.); 

 4 етап – 50 м – «слалом»                           - (дів. 9 кл.); 

 5 етап – 50 м – «через паркан»                     - (хл. 8кл.); 

 6 етап – 25 м – «стрибунець»                      - (дів.7 кл.);  

 7 етап – 25 м – «повзунок»                           - (хл. 6 кл.); 

 8 етап – 50 м – «чехарда»                             - (хл. 9-10 кл.); 

 9 етап – 25 м – «футболіст»                             - (хл. 5 кл.); 

10 етап – 50 м – «достав пакет»     - (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.). 

 

 «COOL GAMES»   

Змагання проводяться за діючими правилами «COOL GAMES», 

регламент № 160, який затверджено головою КФВС МОН 10.11. 2021(крім 

естафет «Лови і біжи», «Серсо» та «Конвеєр» варіант 2. 

 До участі у заході допускаються дівчата та хлопці, які на день 

проведення мандатної комісії змагань навчаються в одному 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. Біатлон варіант 2 7. Коти горошку 

2. Гулівер 8. Не поспішай, щоб встигнути 

(долоня) 

3. Класики 9.  Ткач 

4. Коло 10. Флеш 

5. Конвеєр варіант 1 11. Флеш слалом 

6. Коти горошку слалом 12. Ягоди 

 

Другий віковий дивізіон – 2008-2010 р.н. 

1. Біатлон варіант 2 9. Переправа  

2. Біг Джамп 10. Ткач 

3. Великі складнощі 11. Флеш 

4. Гулівер 12. Флеш слалом 

5. Класики 13. Хватько 

6. Коло 14. Черепаха 1 

7. Коти горошку слалом 15. Ягоди 

8. Не поспішай, щоб встигнути 

(ракетка) 

 

 

Третій віковий дивізіон – 2004-2007 р.н. 

1. Біатлон варіант 2 8. Переправа 

2. Великі складнощі 9. Ткач 

3. Гулівер 10. Флеш 

4. Класики Конвеєр 11. Флеш слалом 

5. Коло Коти горошку слалом 12. Хватько 

6. Коти горошку 13. Черепаха 

7. Не поспішай, щоб встигнути 

(гімнастична палиця) 

14. Ягоди 



 

Примітка*: методика проведення програми активностей див. на сайті 

Комітету з фізичного виховання та спорту МОН http://sportmon.org/ в розділі 

«Заходи» - «Всеукраїнські заходи» - «COOL GAMES» - «Методичка «COOL GAMES».  

 

«Олімпійське лелеченя» 

Захід проводиться у три етапи:  

I  етап – загальношкільний – (лютий 2022);  

II етап - в територіальних громадах (березень 2022) ;  

III етап – обласний (квітень-червень 2022).   

У період карантинних обмежень можливе проведення у різноманітних 

формах: онлайн-змагання, вікторини, конкурси тощо. 

I етап шкільний – проводиться серед учнів віком 12, 13, 14 років із 

залученням якнайбільшої кількості дітей (масові заходи Олімпійського 

спрямування в он-лайн та оф-лайн форматах);  

ІІ етап – в територіальній громаді – проводиться серед команд ЗЗСО 

(програма ІІ етапу відповідає відбірковому обласному етапу. Крім спортивних 

випробувань з учнями необхідно провести різноманітні заходи олімпійського 

спрямування (вікторини, конкурси, зустрічі зі спортсменами, тренерами, 

флешмоби тощо.) 

ІІІ етап – обласний. Складається з двох етапів: 

1) Відбіркові - онлайн-змагання (квітень 2022) – склад команди до 9 

учасників віком 12, 13. 14 років (вимоги до кількості та статі учасників 

надається в описанні випробувань).  

2) Фінал – в оф-лайн форматі (травень-червень 2022), склад команди 12 

осіб: 6 юнаків, 6 дівчат:  по 2 кожної статі віком 12, 13, 14 років.  

До 01 квітня 2022 року команди територіальних громади, які приймають 

участь в обласному відбірковому етапі надсилають на  електронні адреси: 

noufvs@ukr.net та Elena_Moshkiv@i.ua наступні матеріали: 

– надруковану іменну заявку за формою (додаток 1 Регламенту); 

– звіт про проведення І, ІІ етапів змагань (додаток 2 Регламенту); 

– дев’ять окремих  відео-файлів з відеозаписом виступів учасників змагань 

(кожен файл підписується).  

Суддівська колегія визначає команди-переможниці: по 8 команд з першої 

підгрупи та 8 команд з другої підгрупи, які братимуть участь у фіналі змагань 

«Олімпійське лелеченя» в оф-лайн форматі (травень-червень 2022).  

Командам, які не увійшли до фіналу, присвоюється відповідне місце за 

результатами виступів учасників. Переможці та призери обласного етапу 

(відбіркового та фінального окремо) нагороджуються грамотами та призами 

регіонального відділення Національного олімпійського комітету України. 

В усіх етапах заходу можуть брати участь різні учасники, але які 

відповідають віковим вимогам Регламенту. 

ІІІ обласний етап – відбірковий - онлайн-змагання (максимальна кількість 

учасників – 9 осіб). 

mailto:noufVs@ukr.net
mailto:Elena_Moshkiv@i.ua


Онлайн-змагання особисто-командні. В кожному виді програми 

визначається командне місце за сумою результатів, яку набрали три учасника в 

окремого виду змагань. В кожному з трьох видів змагань команда посідає 

відповідне місце, яке відповідає кількості очок. Сума очок за три окремих види 

випробування – загальнокомандний результат.  

 

Програма онлайн-змагань 

 (за цією ж програмою проводиться ІІ етап – у територіальній громаді) : 

 

1.  Онлайн-змагання з вису на зігнутих руках серед юнаків.  

Учасники: 3 юнаки 12-14 років: (1 учень – 12 років, 1 учень – 13 років, 1 

учень – 14 років).  

Три учня окремо виконують вправу «вис на зігнутих руках» у реальному 

часі. 

Вимоги до відеозапису:  

Перед початком виконання вправи учасник, стоячи на підлозі, голосно 

називає свої прізвище, ім’я, вік та назву територіальної громади, потім або 

самостійно або за допомогою вчителя займає вихідне положення і самостійно 

починає виконувати вправу. Учасник або сам закінчує виконання вправи або 

його зупиняє суддя командою «Стій», якщо порушується техніка виконання. 

Після закінчення вправи суддя голосно називає результат учасника і на 

камеру показує зафіксований час на секундомірі.  

Техніка виконання вправи: учень займає вихідне положення на високій або 

середній перекладині (можна використовувати навісну перекладину на 

гімнастичній стінці) – вис на зігнутих руках хватом зверху (долонями вперед, 

підборіддя вище рівня перекладини, ноги рівно, руки на ширині плечей). З 

моменту, коли учень прийняв правильне вихідне положення, суддя вмикає 

секундомір. Секундомір вимикається, коли підборіддя учасника опускається 

нижче рівня перекладини або учасник порушує техніку виконання вправи. Час 

визначається у секундах. Враховується лише час, коли підборіддя знаходилося 

над перекладиною, ноги прямі. 

Від закладу повинно бути три окремі підписані файли (за кількістю 

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

повний зріст на всіх етапах участі у змаганнях (від представлення до 

оголошення результату) та надана можливість стежити за якістю виконання 

вправи).  

 

2.  Онлайн-змагання зі стрибків через скакалку за 30 сек. серед дівчат.  

Учасники: 3 дівчини 12-14 років: (1 учениця – 12 років, 1 учениця – 13 

років, 1 учениця – 14 років).  

Вимоги до відеозапису:  

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

у реальному часі. 



Перед початком виконання вправи учасниця голосно називає свої 

прізвище, ім’я, вік та назву територіальної громади, потім займане вихідне 

положення.  

Суддя голосно подає попередню команду «Увага» та  виконавчу «Руш», 

одночасно вмикаючи секундомір; також одночасно з командою «Стій» вимикає 

секундомір (краще, щоб суддівство здійснювали не менш, ніж два судді). 

Після закінчення вправи суддя голосно називає результат учасниці 

(кількість перестрибувань) і заносить його 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. 

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. 

 

3.  Онлайн-змагання з жонглювання футбольного м’яча за 30 сек. серед 

учнів (стать учасників значення не має).  

Учасники: 3 особи 12-14 років: (1 учень або учениця – 12 років, 1 учень 

або учениця – 13 років, 1 учень або учениця – 14 років). 

Вимоги до відеозапису:  

Три учасника окремо виконують вправу «жонглювання м’яча за 30 сек.» у 

реальному часі. 

Перед початком виконання вправи учасник або учасниця голосно називає 

свої прізвище, ім’я, вік та назву територіальної громади, потім займане вихідне 

положення.  

Учасники виконують жонглювання футбольним м’ячем різними частинами 

тіла, окрім рук (від плеча до кісті) за 30 сек. Враховується кількість виконань 

без втрати м’яча.  

Бажано, щоб суддівство здійснювали не менш, ніж два судді. Суддя 

голосно подає попередню команду «Увага» та  виконавчу «Руш», одночасно 



вмикаючи секундомір; також одночасно з командою «Стій» вимикає 

секундомір.  

Другий суддя рахує кількість жонглювань, яку виконує учасник або 

учасниця за встановлений час, після завершення вправи голосно оголошує 

результат, який заносить до протоколу.  

Від територіальної громади повинно бути надіслано три окремі підписані 

файли (за кількістю учасників змагань). Відеозапис повинен бути якісним 

(чітко видно учасників у повний зріст та надана можливість стежити за 

кількістю та якістю виконання вправи). 

 

ІІІ обласний етап – фінал (максимальна кількість учасників – 12 осіб) 6 

юнаків, 6 дівчат: 2 юнака + 2 дівчини віком 12 років, 2 юнаки +2 дівчини віком 

13 років, 2 юнаки + 2 дівчини віком 14 років, 1 вчитель. 

У третьому (фінальному) етапі заходу беруть участь збірні команди одного 

навчального закладу, сформовані з учнів віком 12-14 років та 1 вчителя. 

Програма заходу: 

- Презентація команди (назва і девіз команди вимовляються голосно всіма 

учасниками команди під час урочистого відкриття) – презентація не 

оцінюється; 

-  Комбінована естафета складається з 12 етапів по 20 метрів: 

 

Програма проведення комбінованої естафети 

«Олімпійське лелеченя» 

І етап «естафета» - дівчина – «Гладкий біг» 

2  етап – хлопець –  «Футбол» 

3  етап – дівчина –  «Баскетбол» 

4  етап – хлопець – «Регбі» 

5  етап – дівчина – «Біг по віражу» 

6  етап – хлопець –  «Теніс» 

7  етап – дівчина –  «Бар’єрний біг» 

8  етап – хлопець –   «Тунель» 

9  етап – дівчина –  «Драбина» 

10 етап – хлопець –  «Лабіринт» 

11 етап – дівчина –  «Підлаз» 

12 етап – хлопець – «Кидок у кошик» 

 

Вимоги до виконання естафети на всіх етапах:  

1. Передача естафети за фішкою, яку оббігає учасник торканням руки 

наступного учасника. 

2. Нарахування штрафних секунд у разі невиконання вимог: 

- якщо учасник не оббіг фішку – 1 с.; 

- якщо учасник при передачі естафети не торкнувся руки (стегна, іншої 

частини тіла свого партнера по команді при передачі естафети  – 5 с. 

 

 



1-й етап естафети – дівчина 

«Гладкий біг» 

Біг по означеній дистанції з максимальною швидкістю. 

2-й етап - хлопець 

«Футбол» 

Ведення м’яча з умовним захисником. 

Облаштування етапу: чотири фішки та два обручі. Відстань від етапу до 

обруча 1 метр. У першому обручі розташований футбольний м’яч. Від обруча 

до першої фішки 2 метри. Відстань між іншими фішками по 3 метри. Після 

останньої фішки обруч розташований на відстані 2 метри. 

Дії на етапі: отримавши передачу естафети, учасник підбігає до обруча з 

футбольним м’ячем, оволодіває м’ячем і обводить фішки «змійкою», після 

останньої фішки залишає м’яч в обручі.  

Особлива увага: ведення м’яча здійснюється тільки ногою, починаючи зі 

старту до фінішу. 

Штрафні секунди нараховуються за: 

- не обведена фішка – штраф 1 с.; 

- торкання фішки -  штраф 0,5 с.; 

- м’яч повинен залишитися після виконання вправи в обручі. Якщо 

учасник не зупинив м’яч в обручі, суддя примусово поверне учасника до 

виконання дії. 

3- й етап - дівчина 

«Баскетбол» 

Ведення м’яча з умовним захисником.  

Облаштування етапу: вправа виконується на тій самій доріжці, що і 

футбол. 

Дії на етапі: на старті учасник чекає естафету з м’ячем у руках. Отримавши 

передачу  естафети, учасник починає вести м’яч рукою, обводячи фішку 

«змійкою». Після останньої фішки учасник повинен довести м’яч до обруча, 

залишити  м’яч в обручі і бігом передати естафету. Ведення дозволяється  

кожною рукою, міняючи по черзі (правою або лівою рукою). 

Штрафні секунди нараховуються за: 

- не обведена фішка -  штраф 1 с.; 

- торкання фішки - штраф 0,5 с.; 

- ведення м’яча двома руками - штраф 0,5 с.; 

- пробіжка - штраф 1 с. 

Якщо учасник не залишив м’яч в обручі – суддя примусово поверне 

учасника для виконання дії. 

4 етап - хлопець 

«Регбі» 

Перенесення набивних м’ячів. 

Облаштування етапу: єтап облаштований 3 обручами, відстань між 

обручами 3-4 метри. У першому і другому обручі лежать набивні м’ячі (вагою 2 

і 1 кг), 3-й обруч пустий. 



Дії на етапі: учасник стартує з набивним м’ячем (вагою 3кг) у руках та 

підбігає до 1 обруча, кладе свій м’яч в обруч і бере той м’яч, який лежав в 

обручі (міняє). Біжить до 2 обруча – міняє  м’ячі. Біжить до 3 обруча – кладе 

м’яч і передає естафету. 

Штрафні секунди нараховуються за: 

- не покладений м’яч в обруч – суддя примусово поверне учасника до 

місця виправлення помилки. 

- не поміняний м’яч – штраф 2 с. 

 

5 етап - дівчина 

«Біг по віражу» 

Біг, оббігаючи стояки по прямій з максимальною швидкістю. 

Облаштування етапу: єтап облаштований – 7 стояків на відстані 2 метри 

один від другого.  Перший стояк на відстані 2 метри від початку етапу. 

Дії на етапі: учасниця долає першу фішку з лівої сторони, після 

проходження останньої фішки передає естафету. 

Штрафні секунди нараховуються за: 

- торкання стояка – штраф  5 с.; 

- падіння стояка – штраф 1 с.; 

- не оббігання стояка – штраф 1 с.  

 

6 етап - хлопець 

«Теніс» 

Подолання дистанції з тенісною ракеткою та м’ячем з максимальною 

швидкістю. 

Дії на етапі: на старті учасник стоїть з тенісною ракеткою (для настільного 

тенісу) і м’ячиком для великого тенісу, який розташований на ракетці. Після 

передачі естафети, учасник починає рухатися, не торкаючись м’ячика вільною 

рукою . 

Особлива увага: якщо м’ячик впав з ракетки, учасник повинен зупинитися, 

підняти м’ячик, повернутися на місце його падіння і продовжити рухатись далі. 

Суддя покаже куди повинен повернутися учасник, покласти м’ячик на ракетку і 

продовжити рух. 

7 етап - дівчина 

«Бар’єрний біг» 

Подолання бар’єрної дистанції з максимальною швидкістю. 

Облаштування етапу: 

5 бар’єрів висотою 40 см., відстань між бар’єрами 2,5м. Відстань до 

першого бар’єру 2 метри. 

Дії на етапі: отримавши естафету всі перешкоди потрібно атакувати. 

Збитий бар’єр не вважається за помилку. 

Штрафні секунди нараховуються за: 

- якщо бар’єр не атакований, а учасник пробіг його з боку - штраф 5 секунд 

за кожний не атакований бар’єр. 

 



8 етап - хлопець 

«Тунель» 

Облаштування етапу: етап облаштований тунелями довжиною 3 метри (з 

тканини), діаметр 1 м.(обруч). На відстані 1 м. розташовані 2 обручі паралельно 

один до одного на відстані 70 см. відносно центрів. В одному обручі 

розташований кубик. Через 2 метри  умови повторюються. 

Дії на етапі: учасник підбігає до тунелю. Долає відстань у тунелі, вибігає з 

нього та перекладає кубик з обруча в обруч, пробігає відстань 2 метри, долає 

тунель, перекладає кубик і передає естафету. 

Штрафні секунди нараховуються за: 

- якщо кубик не знаходиться в обручі, або учасник не переклав кубик 

суддя примусово поверне учасника виправити помилку. 

 

9 етап – дівчина 

«Драбина» 

Облаштування етапу: етап облаштований швидкісною координаційною 

драбиною (довжина одного ланцюга драбини 40 см) довжина 4-5м. 

Дії на етапі: учасниця підбігає до драбини та долає драбину на кожний 

крок. 

Штрафні секунди нараховуються за: 

- наступ на драбину – 0,5 с. 

- подолання драбини через прольот – 1 с. 

- переступання перешкоди – 1 с. 

 

10 етап - хлопець 

«Лабіринт» 

Облаштування етапу: етап облаштований обручами, які закріплені на 

стійках. Через 3 метри  від лінії старту розташований обруч у довжину, через 

1,5 метри – перпендикуляр, через 1,5 м. у довжину, через 1,5 метри – 

перпендикуляр, через 1,5 м. у довжину. 

Дії на етапі: учасник долає обруч у довжину з правої, або лівої сторони, 

перпендикулярно  - долає вперед. 

Штрафні секунди нараховуються за: 

- торкання обруча – штраф 0,5 с. 

- падіння – штраф 1 с. 

- не подолання обруча – примусове виправлення помилки суддею. 

 

11 етап - дівчина 

«Підлаз» 

Облаштування етапу: етап облаштований перешкодами різної висоти 40см. 

та 60см. Перешкоди розташовані на відстані 2,5-3м. Перша перешкода 

розташована на відстані 3м. від лінії старту. 

Дії на етапі: учасниця долає першу перешкоду перестрибуванням, другу – 

підлазом,   3-тю – перестрибуванням, 4-ту – підлаз, 5 –перестрибування, 6-ту – 

підлазом. 



Особлива увага: за помилку не вважається повалена або зачеплена 

перешкода, яка долається перестрибуванням. 

Штрафні секунди нараховуються за: 

- повалена перешкода, яка долається підлазом  - штраф 1 с.; 

- якщо учасник не оббіг фішку при передачі естафети – 1 с.;  

- якщо учасник не передав естафету, тобто не доторкнувся рукою до     

будь-якої частини тіла свого партнера – 5 с. 

 

12 етап -хлопець 

«Кидок у кошик» 

Облаштування етапу: етап облаштований обручом у якому розташований 

фітнес м’яч (діаметр 65см) на відстані 3м від старту. Від обруча (відстань 1м) 

розташовані стійки 5 шт. (відстань 2,5-3м) та «баскетбольний кошик» (діаметр 

1м., висота 1м 85см). 

Дії на етапі: учасник підбігає до фітнес м’яча, викочує м’яч і котить 

«змійкою» між стойками. Докочує до відмітки кидка, здійснює кидок і фінішує 

на лінії фінішу. Відстань до кошика 2-3м. Учасник зобов’язаний здійснити 

попадання у кошик і тільки потім фінішувати. Спроби кидка здійснюються до 

попадання. 

Особлива увага: м’яч потрібно котити. Не можна його відривати від землі, 

виконуючи подолання фішок та відстань до зони кидка. 

Штрафні секунди нараховуються за: 

- торкання стояка не вважається за штраф. 

- падіння  - 1 с.; 

- не обведений стояк – 1 с.; 

- пронос м’яча – 5 с.; 

- заступ за контрольну лінію  - 2 с. 

Примітка:  

Після виконання завдання на кожному етапі учасник оббігає стояк і 

передає естафету наступному учаснику, який стоїть в межах ігрового поля на 

відстані 1 метра від лінії на якій розташований стояк. 

До уваги виконання етапу 2-3! Після виконання завдання на 2 етапі 

учасник залишає футбольний м’яч в обручі, який суддя повинен прибрати для 

подальшого виконання завдання на 3 етапі. 

Секундоміром визначається час, за який команда проходить комплексну 

естафету. За результатами визначається місце команди в комплексній естафеті.  

 

Олімпійська вікторина «Знавець олімпійського спорту» 

Діти за 3 хв. письмово відповідають на 20 тестових запитань з історії і 

розвитку олімпійського руху. Запитання команди отримують запечатаними у 

конверті. Номер конверту з запитаннями відповідає номеру команди, який 

присвоюється їй при проведенні жеребкування.  

Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали. За результатами набраних 

очок  визначаються місця команди у вікторині. 



За сумою двох місць, які посіли команди у вікторині та естафеті, 

визначається місце команди у змаганнях. Перемога надається команді, яка 

набрала найменшу суму очок. Якщо дві, а більша кількість команд набрала 

однакову суму очок, визначальним є виступ команди в естафеті.  

  

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 адміністрації закладів освіти та керівників 

спортивних споруд, на базі яких проводяться змагання. 

Відповідальність за дотримання вимог безпеки під час проведення змагань 

покладається на учасників та представників команд. 

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). 

Відповідальні особи та порядок забезпечення контролю за дотриманням 

протиепідемічних заходів та вимог Постанов під час проведення змагань з видів 

спорту визначаються відповідними регламентами. 

Учасники та представники команд зобов’язані дотримуватися 

протиепідемічних заходів та вимог Постанов під час участі в заходах.  

 

8. Умови визначення першості 

При проведенні Спортивних ігор визначаються: 

– командна першість з видів спорту серед усіх територіальних громад; 

–  загальнокомандна першість серед територіальних громад у восьми 

групах (таблиця п. 5 цього Регламенту). 

 Командні та загальнокомандні місця Спортивних ігор визначаються за 

найменшою сумою очок: за І місце – 1 очко, за II місце – 2 очка, за III – 3 очка і 

т.д. За рівної кількості очок у двох і більше команд у загальнокомандному 

заліку перевага надається команді, яка має більше І, II, III і т.д. відповідно місць 

з видів спорту.  

 Нарахування очок у різних видах програми Спортивних ігор залежить від 

кількості команд, які взяли участь у змаганнях з виду спорту, а також кількості 

команд, які увійшли до фіналу.  



 За неучасть команди територіальної громади у змаганнях з виду спорту їй 

нараховується 53 очка, тобто за кількістю територіальних громад + одне 

штрафне очко.  

 При участі в обласних зональних змаганнях більше, ніж 30 

територіальних громад, фінальні змагання з усіх видів програми, крім обласних 

фіналів Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів, проводяться у двох 

підгрупах окремо з визначенням всіх місць у кожній підгрупі.  

Команди, які не вийшли у фінал посідають місця, відповідно до зайнятих 

місць у своїх зонах, які йдуть наступними за тими, що здобули команди у 

фіналі за принципом середнього показника.  

Команді, що виборола право взяти участь у фіналі, але не з’явилися на 

фінальних змаганнях, присвоюється останнє місце серед команд-фіналісток та 

нараховується відповідна кількість очок. 

У разі виявлення у складі команд учасника, який не може брати участі у 

змаганнях, порушуючи вимоги цього Регламенту, команда посідає останнє 

(52) місце та їй нараховується  штрафне очко. 

До програми Спортивних ігор входить 14 видів, у т.ч. три дивізіони у 

змаганнях Сооl Games. При підведенні загальнокомандної першості 

зараховується по 9 кращих результатів за умовами проведення від 10 до 14 

видів, по 6 кращих результатів - за умовами проведення від 7 до 9 видів, всі 

результати -  при умовах проведення від 3 до 6 видів. 

Якщо у двох і більше територіальних громад нарахована однакова 

кількість очок, перевага надається тій, що має більше І, ІІ і так далі командних 

місць у видах програми обласних Спортивних ігор. 

 

9. Порядок подання протестів 

Протести на ігри подаються головному судді змагань представником 

команди протягом 30 хвилин після закінчення зустрічі у письмовій формі. У 

протесті чітко вказується причина опротестування результатів змагань та явні 

порушення. Рішення суддівської колегії за протестом доводиться до відома 

представників команд та учасників змагань. 

У разі необхідності перевірки та уточнення інформації, рішення 

суддівської колегії оголошується через дві доби після проведення змагань. При 

підтвердженні порушення результати команди у виді програми анулюються. 

 

 10. Фінансування 

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 

змагань (зональні, фінальні) здійснюються за рахунок установ, що їх 

відряджають. 

Відповідно до п. 2 Наказу Міністерства молоді та спорту України від 

22.12.2021 № 1448 «Про затвердження Календарного плану фізкультурно-



оздоровчих та спортивних заходів Комітету з фізичного виховання та спорту 

МОН України на 2022 рік» місцевим органам управління освітою, обласним 

відділенням Комітету необхідно забезпечити виконання зазначеного вище 

Календарного плану заходів. 

 

11. Нагородження 

Команди та учасники, які посіли І-ІІІ місця у змаганнях з видів спорту, 

нагороджуються дипломами (грамотами) Миколаївського обласного відділення 

(філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки 

України. 

Команди, які посіли І-ІІІ місця у загальнокомандному заліку 

нагороджуються дипломами Миколаївського обласного відділення (філії) 

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

 

12. Порядок і строки подання заявок та звітів 

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 08 лютого 2022 року на 

електронну адресу: noufvs@ukr.net (від територіальних громад, які вже 

подавали заявки раніше, повторну заявку подавати не треба). 

Попередня інформація про участь у змаганнях з виду спорту подається не 

пізніше як за три дні до початку заходу за телефонами: 0990646502, 

0681392292,  або у відповідній вайбер-групі «Фізична культура ЗЗСО», або 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 1);  

– звіт про проведення І, ІІ етапів змагань за програмою обласних 

Спортивних ігор (додаток 2);   

– на кожного учасника змагань: 

– учнівський квиток, завірений печаткою;  

–  свідоцтво про народження оригінал або копію завірену директором ЗЗСО 

- учням до 14 років; 

– паспорт громадянина України - учням від 14 років; 

– 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. 

Відповідальність за достовірність документів покладається на керівників 

закладів освіти.  

Головні суддівські колегії зональних та фінальних змагань не пізніше, ніж 

через 3 години після закінчення заходу, передають до Миколаївського 
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обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України на електронну адресу: noufvs@ukr.net  або 

у вайбер-групу «Фізична культура ЗЗСО» фотокопії іменних заявок, технічних 

звітів та турнірних таблиць, а також не менш ніж 10 якісних фотографій з 

зображенням параду-відкриття, нагородження (фінал) та ходу проведення 

змагань. 

Оригінали документів необхідно передати до обласного відділення не 

пізніше ніж через 5 днів після проведення змагань. 

На кожний окремий вид програми Спортивних ігор на управління, 

відділи освіти міських, сільських (селищних) рад направлятиметься 

окремий наказ та Регламент, які будуть офіційними викликами на 

змагання.  

В Регламентах з видів спорту можуть вноситися певні зміни та 

доповнення. 
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                                                                                                                   Додаток 1   

до Регламенту проведення XXІ обласних 

Спортивних ігор серед учнів закладів 

загальної середньої освіти у 2021-2022 

навчальному році 
 

                  

ІМЕННА ЗАЯВКА 

на участь у ХXІ 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) 

Дата 

народження 
Місто (село) Школа Клас 

Термін проведення 

медогляду 

Дозвіл  та 

печатка лікаря   

1        

2        
 

До змагань допущено   ______________ (всього учасників) 

Лікар      ____________________ _________________ 
  (підпис)    (П.І.Б. повністю) 

М.П.  

Представник команди    ____________________ _________________ 
  (підпис)    (П.І.Б. повністю) 

Начальник управління, 

відділу освіти    ____________________ ________________ 

 М.П.                                                   (підпис)          (П.І.Б.) 



              Додаток 2 

до Регламенту проведення XXІ обласних 

Спортивних ігор серед учнів закладів  

загальної середньої освіти у 20212022 

навчальному році 

Звіт  

про проведення І, ІІ етапів змагань ХXІ 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) 

ІІ етап змагань 

(територіальний) 

Кількість 

команд 

Кількість 

учасників 
Кількість 

команд 

Кількість 

учасників 

юн. дів. юн. дів. 

        

 

                       Головний суддя         ________________   _________________ 
                                       (підпис)   (П.І.Б.) 

                       Начальник управління, 

                       відділу освіти                           _______________    _________________ 

                                     (підпис)    (П.І.Б.) 

 

 

 


