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  РЕГЛАМЕНТ № 8 

проведення фінальних змагань обласного етапу ІV Всеукраїнського 

фізкультурно-оздоровчого заходу «Cool Games», в залік ХXІ обласних 

Спортивних ігор серед учнів закладів загальної середньої освіти  

2021-2022 навчального року 

 

1. Мета і завдання  

 Фінальні змагання обласного етапу ІV Всеукраїнського фізкультурно-

оздоровчого заходу «Cool Games», в залік ХXІ обласних Спортивних ігор серед 

учнів закладів загальної середньої освіти 2021-2022 навчального року (далі –

фінальні змагання) проводяться з метою:  

- масового залучення учнів до систематичних занять фізичною культурою і 

спортом, збільшення їх рухової активності; 

- впровадження інноваційних підходів до проведення уроків фізичної 

культури та інших фізкультурно-оздоровчих заходів в закладах загальної 

середньої освіти;  

- виявлення команд-переможниць для участі у фіналі ІV Всеукраїнського 

фізкультурно-оздоровчого заходу серед учнів «Cool Games». 
 

2. Строки і місця проведення заходу 

Строки проведення фінальних змагань:  

01 березня 2022 року - І дивізіон (2011-2012 р.н.); 

02 березня 2022 року - ІІ дивізіон (2008-2010 р.н.); 

03 березня 2022 року - ІІІ дивізіон (2004-2007 р.н.). 

Місце проведення змагань: Баштанський опорний заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 (м. Баштанка, вул. Героїв Небесної сотні, 32).    

Початок роботи мандатної комісії о 09.30 год. 

Початок змагань о 10.30 год.  

 

3. Організація і керівництво проведенням заходу 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням фінальних  змагань 

здійснюється Миколаївським обласним відділенням (філією) Комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 

Безпосереднє проведення фінальних змагань покладається на суддівську 

колегію, яку очолює головний суддя Сергія Старостенко, вчитель фізичної 



культури Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ 

ступенів №1.  

4. Учасники змагань 

До участі у фінальних змаганнях допускаються команди учнів ЗЗСО у 

складі: 

- команда ЗЗСО І вікового дивізіону – 9 чоловік (4 хлопчика, 4 дівчинки, 

1 вчитель): 

2012 р.н. – 2 хлопчика та 2 дівчинки; 

2011 р.н. – 2 хлопчики та 2 дівчинки; 

вчитель – відповідальний керівник команди у віковому дивізіоні – 1 особа 

та 1 суддя. 

- команда ЗЗСО ІІ вікового дивізіону – 7 чоловік (3 хлопчики, 3 

дівчинки, 1 вчитель): 

2010 р.н. – 1 хлопчик + 1 дівчинка;  

2009 р.н. – 1 хлопчик + 1 дівчинка; 

2008 р.н. – 1 хлопчик + 1 дівчинка; 

вчитель – відповідальний керівник команди у віковому дивізіоні – 1 особа 

та 1 суддя. 

- команда ЗЗСО ІІІ вікового дивізіону – 9 чоловік (4 хлопчика, 4 

дівчинки, 1 вчитель): 

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 – відповідальний керівник команди у віковому дивізіоні – 1 особа 

та 1 суддя. 

Команда ЗЗСО у кожному дивізіоні повинна складатися з учнів цього 

ЗЗСО. Учні інших ЗЗСО до складу цієї команди за віковим дивізіоном не 

допускаються. 

Кожна команда (за віковими дивізіонами) під час участі в Заході повинна 

бути одягнена у спортивну формі єдиного зразку. Також представники команд 

та судді повинні бути одягнені у спортивну форму. 

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.  

Запасні учасники до складу команди не допускаються. У разі, якщо учень 

зі складу команди, який пройшов мандатну комісію, втратив можливість брати 

участь у змаганнях, що підтверджується медичним працівником, то 

допускається подвійний старт молодшого або рівного за віком учасника цієї 

команди. Лише в естафети «Конвеєр» команда-суперниця отримує право на час 

гри виключати зі свого складу будь-якого учасника. 

Суддівство змагань здійснюється вчителями ЗЗСО (тренерами-

викладачами ДЮСШ), медичне та технічне обслуговування забезпечується 

директором ЗЗСО, на базі якої проводиться захід. 



У фіналі обласного етапу Заходу беруть участь команди вікових дивізіонів 

територіальних громад, які посіли І місце у обласних зональних змаганнях. При 

участі у зональних змаганнях чотирьох і більше команд до фіналу 

допускаються по дві команди. 

 

5. Характер заходу та система проведення змагань 

 Змагання командні.  

Система проведення фінальних змагань буде визначатися головною 

суддівською колегією в залежності від кількості команд, які приїхали на 

змагання, відповідно до цього Регламенту та діючих правил «COOL GAMES», 

регламентів проведення Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу 

серед учнів «COOL GAMES» № 160, №161, №162 від 10.11.2021, 

затверджених головою КФВС МОН (крім естафет «Лови і біжи», «Серсо» 

та «Конвеєр» варіант 2).  

Але кожна команда у фіналі повинна провести щонайменше дві командні 

зустрічі. Естафети розподіляються ГСК по колам змагань та надаються 

представникам команд перед початком змагань. 

  

6. Програма змагань  

  Перший віковий дивізіон – 2011-2012 рр.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 рр.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  11. Флеш слалом 

5. Коло  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».  

 

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 адміністрацію закладу освіти, на базі якої 

проводяться змагання. 

Медичне та технічне обслуговування змагань забезпечується медичним та 

технічними працівниками закладу освіти, на базі якого проводиться захід або 

іншими медичними працівниками територіальної громади. 

Відповідальність за дотримання вимог безпеки під час проведення 

фінальних 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). 

Відповідальними особами за здійснення контролю за дотриманням 

протиепідемічних заходів та вимог Постанов під час проведення змагань є 

головний суддя та медичний працівник змагань.  

Медичні працівники здійснюють: 

- опитування на наявність симптомів респіраторної хвороби, вимірювання 

температури тіла присутніх осіб; 

- дотримання маскового режиму та використання засобів індивідуального 

захисту; 

- дотримання обмеження щодо кількості осіб та відстані між ними під час 

перебування в приміщенні у відповідності до вимог вищезазначених постанов 

КМУ; 

-  проведення змагань без глядачів; 

- наявність спиртовмісних антисептиків з концентрацією активно діючої 

речовини понад 60% для обробки рук; 

- обробку спиртовмісним антисептиком обладнання, спортивного 

інвентарю під час проведення змагань; 

- наявність окремих контейнерів для збору та утилізації засобів 

індивідуального захисту тощо. 



Учасники та представники команд зобов’язані дотримуватися 

протиепідемічних заходів та вимог Постанов під час участі в заходах.  

 

8. Умови визначення першості 

За результатами фінальних змагань визначаються команди-переможці у 

кожному віковому дивізіоні. 

Кожна командна зустріч складається з 3 естафет. Перемога в кожній 

командній зустрічі зараховується команді, яка перемогла в двох естафетах цієї 

командної зустрічі. Якщо після завершення двох естафет рахунок перемог між 

командами рівний, тоді розігрується третя естафета. 

Вище місце отримує команда, яка набрала більшу кількість командних 

перемог. 

Якщо кількість командних перемог рівна, то вище місце отримує команда, 

яка має кращу різницю між перемогами та поразками в командних зустрічах. 

Якщо ця різниця також однакова, то вище місце отримує команда, яка має 

більшу різницю між перемогами та поразками в естафетах в усіх командних 

зустрічах. 

Якщо і за цим параметром команди рівні, то перемога зараховується 

команді, яка перемогла в їх командній зустрічі в етапі змагань. 

Якщо за всіх умов визначити кращу команду неможливо, то оголошується 

додаткова естафета, в якій беруть участь всі команди з однаковим результатом. 

Місця визначаються відповідно до порядку фінішування команд в цій естафеті 

– вище місце отримує команда, яка фінішувала першою. 

Нарахування очок до загальнокомандного заліку ХХІ Спортивних ігор 

залежить від кількості команд, які взяли участь у змаганнях, а також кількості 

команд, які увійшли до фіналу. За І місце нараховується 1 очко, за II місце – 2 

очка, за III – 3 очка і т.д. Результати змагань у кожному віковому дивізіоні 

приносять територіальним громадам окремі очки. 

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. 

За неучасть команди територіальної громади у змаганнях з виду спорту їй 

нараховується 53 очка, тобто за кількістю територіальних громад + одне 

штрафне очко.   

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. 

Командам, які стали переможцями в обласних фінальних змаганнях в 

кожному віковому дивізіоні окремо, надається право представляти область на 

Всеукраїнських змаганнях. При відмові від участі у Всеукраїнських змаганнях 

команди-переможниці, це право отримує команда, яка посіла наступне місце. 

    



9. Фінансування 

Відрядження збірних команд територіальних громад для участі в обласних 

фінальних змаганнях здійснюються за рахунок установ, що їх відряджають, а 

також за рахунок інших коштів, не заборонених чинним законодавством. 

Відповідно до п. 2 Наказу Міністерства освіти і науки 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. 

Миколаївське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання 

та спорту Міністерства освіти і науки України здійснює організаційно-

практичні заходи по підготовці та проведенню змагань. 

 

10. Нагородження 

Команди та учасники, які посіли І-ІІІ місця у змаганнях, нагороджуються 

дипломами (грамотами) Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету 

з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 

 

11. Порядок і строки подання заявок та звітів 

Командам-фіналістам необхідно дати підтвердження про участь у 

фінальних змаганнях до 25 лютого 2022 року за телефонами  099 064 65 02, 

068 139 22 92,  або у відповідній вайбер-групі «Фізична культура ЗЗСО» або на 

електронну адресу: noufvs@ukr.net (форма довільна).  

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);  

– 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. 

Команди до змагань не допускаються при відсутності будь-якого з 

зазначених вище документів. Відповідальність за достовірність документів 

покладається на керівників закладів освіти.  

Всі учасники повинні мати страхові поліси дійсні на час проведення 

змагань.  

Виїзд команд на змагання дозволяється лише після офіційного виклику 

Миколаївського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України. 

Головна суддівська колегія фінальних змагань не пізніше ніж через 3 

години після закінчення заходу передає до Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 
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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 більше ніж 10 якісних фотографій із 

зображенням параду-відкриття, ходу проведення змагань та нагородження 

переможців. 

Оригінали документів необхідно передати до обласного відділення 

протягом трьох днів після проведення змагань. 

 

12. Інші умови 

В день змагань, не пізніше ніж за 4 години до початку заходу, комісія 

проводить обстеження спортивної споруди, про що складає відповідний акт 

(додаток 2).  

Спортивна споруда має бути забезпечена необхідними технічними 

засобами, спортивним обладнанням та інвентарем, державною символікою 

(прапор, гімн). 

Медичне обслуговування забезпечує заклад освіти, на базі якого 

проводиться захід. 

Спортивним та нестандартним спортивним інвентарем забезпечують 

команди-учасниці (за домовленістю).  

 

        Цей Регламент є офіційним викликом на змагання 
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                                                                                                                      Додаток 1 

до Регламенту проведення фінальних змагань 

обласного етапу  ІV Всеукраїнського фізкультурно-

оздоровчого заходу «Cool Games»,  в залік XXІ 

обласних Спортивних ігор серед учнів закладів 

загальної середньої освіти 2021-2022 н.р. 

 

ІМЕННА ЗАЯВКА 

на участь в фінальних змаганнях обласного етапу ІV Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу «Cool Games»,  

в залік ХXІ обласних Спортивних ігор серед учнів закладів загальної середньої освіти 2021-2022 навчального року 

від ___________________ територіальної громади _________________ району 

 _________________________________________________ 

 (назва дивізіону) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

(повністю) 

Рік 

народження 

Територіальна 

громада 
Назва ЗЗСО 

Термін проведення 

медогляду 

Дозвіл  та 

печатка лікаря   

1       

2       

3

… 

      

 Вчитель – ПІП повністю 
 

До змагань допущено   ______________ (всього учасників) 

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

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

Начальник управління, 

відділу освіти    ____________________ ________________ 
 М.П.                                                                           (підпис)      (П.І.Б.)



 

 

Додаток 2 

до Регламенту проведення  фінальних змагань 

обласного етапу ІV Всеукраїнського 

фізкультурно-оздоровчого заходу «Cool 

Games», в залік XXІ обласних Спортивних 

ігор серед учнів закладів загальної середньої 

освіти 2021-2022 н.р. 

     

АКТ 

ГОТОВНОСТІ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ДО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

____________________________________________________________________ 
(назва заходу) 

 

в період з_______по_______   р. 
 

Ми, комісія у складі:  

голова комісії________________________________________________________ 
                 (відповідальна посадова особа за безпеки життєдіяльності, охорону праці у закладі освіти) 

члени комісії:________________________________________________________ 
 

 (головний суддя змагань) 

_______________________________________________________________________________________ 

(вчитель або інший представник закладу освіти) 

 склали цей акт про те, що спортивна споруда 

____________________________________________________________________ 
(спортивний зал, спортивний майданчик, тощо ) 

 

____________________________________________________________________ 
(назва закладу освіти) 

  

готова до проведення__________________________________________________ 
(назва заходу) 

 

Наявна матеріально-технічна база, обладнання, інвентар відповідають правилам 

безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічним нормам та правилам проведення 

змагань 
 

____________________________________________________________________ 
(вид спорту) 

 

Голова комісії: _______________ /______________/ 

 

Члени комісії:  _______________ /_____________ 
                                            (підпис)                              (П.І.Б.) 

                           _______________ /_____________ 
                                            (підпис)                              (П.І.Б.) 

                           _______________ /_____________ 
                                   (підпис)                              (П.І.Б.) 

 

                                                                    


