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  РЕГЛАМЕНТ № 9 

проведення обласних зональних змагань з шахів  

ХXІ обласних Спортивних ігор серед учнів закладів загальної середньої 

освіти 2021-2022 навчального року 

 

1. Мета і завдання  

 

 Обласні зональні змагання з шахів ХXІ обласних Спортивних ігор серед 

учнів закладів загальної середньої освіти (далі – змагання) проводяться з 

метою:  

- масового залучення учнів до систематичних занять фізичною культурою 

і спортом; 

- підвищення ефективності роботи гуртків спортивного спрямування; 

- популяризації шахів серед учнівської молоді. 

 

2. Строки і місця проведення  

 

Дата проведення змагань: 22 лютого 2022 року. 

Місця проведення змагань: 

- Миколаївський район: 

зона 1 – Миколаївський муніципальний колегіум ММР (м. Миколаїв, вул. 

Котельна, 8); 

зона 2 Новоодеський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1 (м. Нова Одеса, вул. Центральна, 

220); 

зона 3 – Тузлівський ЗЗСО І-ІІІ ст. (с. Тузли, вул. Костянтина 

Ольшанського, 20-А); 

зона 4 – Мішково-Погорілівська гімназія (с. М.-Погорілове, вул. 

Інгульська, 78); 

зона 5 – Благодарівський ЗЗСО І-ІІІ ст. Нечаянської сільської ради (с-ще 

Благодарівка, вул. Молодіжна, буд.40а); 

- Первомайський район: 

зона 1 - Первомайська ДЮСШ (м. Первомайськ, вул. Театральна, 7); 

зона 2 - Лисогірський ЗЗСО І-ІІІ ст. (с. Лиса Гора, вул. Велика, 66-А); 

- Баштанський район: 



зона 1 - Баштанська гімназія  (м. Баштанка, вул. Семена Бойченка, 53); 

зона 2 - Садовий ЗЗСО І-ІІІ ст. Горохівської селищної ради (с-ще Садове, 

ал. Паркова, 7);  

зона 3 - Кашперо-Миколаївський ЗЗСО І-ІІІ ст. Привільненської селищної 

ради (с. Кашперо-Миколаївка, вул. Центральна, 6); 

- Вознесенський район: 

зона 1 - Вознесенська ДЮСШ  (вул. Костенка, 3А) 

зона 2 - Єланецький шаховий клуб (с-ще Єланець, вул. Аграрна, 1) 

зона 3 - Прибужанівський будинок культури (с. Прибужани, вул. Одеська, 

28). 

Початок роботи мандатної комісії о 09.30 год. 

Початок змагань о 10.00 год.  

 

3. Організація і керівництво проведенням заходу 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням обласних зональних  

змагань здійснюється Миколаївським обласним відділенням (філією) Комітету 

з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 

Безпосереднє проведення змагань покладається на управління, відділи 

освіти міських, сільських (селищних) рад, директорів закладів освіти та інших 

спортивних споруд, на базах яких проводяться заходи, та головні суддівські 

колегії, склад яких затверджується наказом Миколаївського обласного 

відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України. 

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 заходів. 

 

4. Учасники змагань 

Склад команди: 2 юнаки та 1 дівчина 2004 р.н. і молодші, 1 представник, 1 

суддя. 

Всі учасники змагань повинні пройти медичне обстеження та мати 

відповідну технічну підготовку.  

Команди, представники та судді повинні мати 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 здійснюється вчителями ЗЗСО (тренерами-

викладачами ДЮСШ), медичне та технічне обслуговування – забезпечується 

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

директорами закладів освіти та інших спортивних споруд, на чиїх базах 

проводиться захід. 



 

5. Характер заходу та система проведення змагань 

Змагання командні, проводяться за коловою системою в одне коло, за 

правилами шахового Кодексу та Регламенту змагань у зонах:  

 

Зони  Назва територіальних громад 

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) 

 

6. Програма змагань  
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.  

 

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 адміністрації закладів освіти та 

керівників спортивних споруд, на базі яких проводяться змагання. 

Медичне та технічне обслуговування змагань забезпечується медичними 

та технічними працівниками закладів освіти, на базі яких проводяться заходи. 

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). 

Відповідальними особами за здійсненням 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 

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. 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).  



Нарахування очок до загальнокомандного заліку залежить від кількості 

команд, які взяли участь у змаганнях, а також кількості команд, які увійшли до 

фіналу.  

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.  

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. 

 

9. Порядок подання протестів 

Протести на ігри подаються головному судді змагань представником 

команди протягом 15 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 

Відрядження збірних команд територіальних громад для участі в 

обласних зональних змаганнях здійснюється за рахунок установ, що їх 

відряджають, а також за рахунок інших коштів, не заборонених чинним 

законодавством. 

 

11. Порядок і строки подання заявок  

Попередні заявки про участь у змаганнях подаються до Миколаївського 

обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України 21 лютого 2022 року на електронну 

адресу: noufvs@ukr.net, або за телефонами: 099 064 65 02, 068 139 22 92,  або у 

відповідній вайбер-групі «Фізична культура ЗЗСО». 

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 з шахів (додаток 2);   

– на кожного учасника змагань: 

– учнівський квиток встановленого зразку завірений печаткою;  
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–  свідоцтво про народження оригінал або копію завірену директором 

ЗЗСО - учням до 14 років; 

– паспорт громадянина України - учням від 14 років; 

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.  

Також учасники змагань повинні мати страховий поліс дійсний на час 

проведення змагань.  

 

13. 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 3).  

Головні суддівські колегії зональних змагань не пізніше ніж через 3 

години після закінчення заходу, передають до Миколаївського 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 більше ніж 10 якісних фотографій з 

зображенням параду-відкриття та ходу проведення змагань. 

Оригінали документів необхідно передати до Миколаївського обласного 

відділення (філії) КФВС МОН не пізніше ніж через 3 дні після проведення 

змагань. Зразки документів головного судді (додаток 4). 

Спортивна споруда має бути забезпечена необхідними технічними 

засобами, спортивним обладнанням та інвентарем, державною символікою 

(прапор, гімн). 

У разі необхідності команди-учасниці (за домовленістю) можуть 

забезпечувати змагання шаховими дошками та годинниками. 

  

        Цей Регламент є офіційним викликом на змагання 
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                                                                                                                                   Додаток 1 

до Регламенту проведення обласних зональних 

змагань з шахів 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      ____________________ _________________ 
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 обласних зональних 

змагань з шахів XXІ обласних Спортивних ігор 

серед учнів закладів загальної середньої освіти 

у 2021-2022 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.) 

 



 

 

 

Додаток 3 

до Регламенту проведення обласних 

зональних змагань з шахів XXІ 

обласних Спортивних ігор серед 

учнів закладів загальної середньої 

освіти у 2021-2022 навчального 

року 

     

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.) 


