
Затверджено: 

наказом відділу освіти, молоді 

та спорту Печеніжинської 

селищної ради ОТГ       

від 02.10.2017 р. № 74-д  

Положення 

про проведення Спортивних ігор школярів 

Печеніжинської об’єднаної територіальної громади 

1. Мета і завдання. 

 Спортивні ігри школярів Печеніжинської об'єднаної територіальної громади 

(далі Спортивні ігри) проводяться з метою: 

- масового залучення учнівської молоді до систематичних занять фізичною 

культурою; 

- широкого впровадження засобів фізичної культури і спорту в побут 

школярів; 

- пропаганди здорового способу життя; 

- підвищення рівня спортивної майстерності школярів; 

- відбору  кращих спортсменів для комплектації збірних команд 

Печеніжинської об'єднаної територіальної громади для участі в обласних та 

Всеукраїнських змаганнях; 

- подальшого розвитку масових видів спорту в загальноосвітніх школах 

Печеніжинської об'єднаної територіальної громади; 

- підведення підсумків фізкультурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи 

у загальноосвітніх навчальних закладах. 

 

2. Керівництво змаганнями. 

 Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань Спортивних ігор 

покладається на відділ освіти, молоді та спорту Печеніжинської селищної ради 

об'єднаної територіальної громади, організаційний комітет (додаток 1) та 

суддівську колегію (додаток 2). 

 

3. Етапи змагань. 

 Змагання Спортивних ігор проводяться в два етапи: 

- перший етап – шкільні масові змагання з видів спорту включених в програму 

змагань Спортивних ігор; 

- другий етап –  фінальні змагання Спортивних ігор. 

-  

4. Учасники змагань. 

 До участі в змаганнях допускаються учні та команди сформовані з учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів Печеніжинської об'єднаної територіальної 

громади.  

5. Умови оформлення заявок. 



 Попередня заявка про участь в змаганнях подається навчальним закладом в 

організаційний комітет за 3 дні до початку змагань. 

 Представник команди подає друковану заявку (додаток 3) завірену лікарем 

та директором школи в мандатну комісію в день змагань. Згідно заявки на кожного 

учасника змагань повинні бути представлені такі документи:  

- учнівський квиток з фотографією учня завірений директором школи; 

- свідоцтво про народження для учнів молодше 14 років та  паспорт для учнів 

старше 14 років (обов'язково оригінал або копія). 

 Примітка: заявки які не відповідають встановленому зразку, 

суддівською колегією не приймаються. 
  

6. Умови проведення змагань. 

 Змагання особисто-командні. 

 Всі змагання проводяться згідно діючих правил змагань з видів спорту. 

 Початок змагань о 10:00 

 

7. Програма змагань. 

 До програми змагань включено змагання з видів спорту та споривно масові 

заходи. 

 Змагання з видів спорту: 

- футбол юнаки; 

- змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м'яч»; 

- легкоатлетичний крос; 

- баскетбол юнаки та дівчата; 

- волейбол юнаки та дівчата; 

- лижні гонки; 

- футзал юнаки; 

- міні-футбол дівчата; 

- настільний теніс; 

- гандбол юнаки та дівчата; 

- легка атлетика; 

 Спортивно-масові заходи: 

- «Козацький гарт»; 

- «Старти надій»; 

- «Олімпійське лелеченя». 

 

Легка атлетика. 

 Змагання особисто-командні. 

 Склад команди: ЗОШ І-ІІ ст. – 2 юнаки + 2 дівчини; 

    ЗОШ І-ІІІ ст. – 3 юнаки + 3 дівчини. 

 Програма змагань: біг 100м., 200м., 400м., 800м., 1500м., стрибки у довжину 

та висоту, штовхання ядра, метання диска та списа. 

 Кожний учасник має право виступати лише у двох видах програми, на вид 

допускається не більше двох учасників від команди. 



 До командного заліку входять 8 кращих результатів для ЗОШ І-ІІІст. та 6 

кращих результатів для ЗОШ І-ІІ ст. 

 Переможці в командному заліку визначаються згідно місць занятих 

учасниками. 

Легкоатлетичний крос. 

 Змагання особисо-командні. 

 Склад команди: ЗОШ І-ІІ ст. – 2 юнаки + 2 дівчини; 

    ЗОШ І-ІІІ ст. – 3 юнаки + 3 дівчини. 

 Програма змагань: 

- юнаки – 1000м., 1500м., 2000м. 

- дівчата – 800м., 1000м., 1500м. 

 Кожний учасник має право виступати лише на одній дистанції, на кожну 

дистанцію допускається не більше двох учасника від команди. 

 До командного заліку входять 4 кращих результати для ЗОШ І-ІІІст. та 3 

кращих результати для ЗОШ І-ІІ ст. 

 Переможці в командному заліку визначаються згідно місць занятих 

учасниками. 

Лижні гонки. 

 Змагання особисто-командні. 

 Склад команди: ЗОШ І-ІІ ст. – 2 юнаки + 2 дівчини; 

    ЗОШ І-ІІІ ст. – 3 юнаки + 3 дівчини. 

 Програма змагань: 

- юнаки – 1000м., 2000м., 3000м. 

- дівчата – 800м., 1500м., 2000м. 

 Кожний учасник має право виступати лише на одній дистанції, на кожну 

дистанцію допускається не більше одного учасника від команди. 

 До командного заліку входять 4 кращих результати для ЗОШ І-ІІІст. та 3 

кращих результати для ЗОШ І-ІІ ст. 

 Переможці в командному заліку визначаються згідно місць занятих 

учасниками. 

Футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, міні-футбол дівчата настільний 

теніс, змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м'яч».   

 Склади команд: 

1. Футбол – 15 учнів + 2 представники; 

2. Баскетбол – 12 учнів + 2 представники; 

3. Гандбол – 12 учнів + 2 представники; 

4. Волейбол – 12 учнів + 2 представники; 

5. Настільний теніс – 3 учні (2 юнаки +1 дівчина) + 1 представник; 

6. Футзал – 12 учнів + 2 представники; 

7. Міні-футбол дівчата – 12 учнів + 2 представники; 

8. «Шкіряний м'яч» - 14 учнів + 2 представники – проводяться згідно 

Всеукраїнського регламенту про дані змагання. 

 Всі ігри проводяться по круговій системі. Місця визначаються за найбільшою 

кількістю очок. При однаковій кількості очок у двох і більше команд перевага 

надається команді, що має: 



 Баскетбол: 

1. кращий результат гри між собою; 

2. кращу різницю забитих та пропущених м’ячів; 

3. більшу кількість забитих м’ячів; 

4. більшу кількість перемог. 

 Волейбол: 

1. кращу різницю виграшних і програшних партій в усіх зустрічах; 

2. кращу різницю виграшних і програшних м’ячів в усіх зустрічах; 

3. кращий результат гри між собою. 

 Футбол:  

1. кращий результат гри між собою; 

2. кращу різницю забитих і пропущених м’ячів; 

3. більшу кількість забитих м’ячів; 

4. більшу кількість перемог. 

 Гандбол: 

1. кращий результат гри між собою; 

2. кращу різницю забитих та пропущених м’ячів; 

3. більшу кількість забитих м’ячів; 

4. більшу кількість перемог. 

 Настільний теніс: 

1. кращу різницю виграшних і програшних партій в усіх зустрічах; 

2. кращу різницю виграшних і програшних м’ячів в усіх зустрічах; 

3. кращий результат гри між собою. 

 Футзал: 

1. кращу різницю забитих і пропущених м’ячів; 

2. кращий результат гри між собою; 

3. більшу кількість забитих м’ячів; 

4. більшу кількість перемог. 

 Міні-футбол дівчата: 

1. кращу різницю забитих і пропущених м’ячів; 

2. кращий результат гри між собою; 

3. більшу кількість забитих м’ячів; 

4. більшу кількість перемог. 

Тривалість гри: 

Гандбол: 

– два тайми по 20 хвилин (юнаки); 

– два тайми по 15 хвилин (дівчата). 

Футбол: 

– два тайми по 30 хвилин (юнаки). 

Волейбол: 

– до перемоги в двох партіях однієї із команд (юнаки та дівчата), 

тривалість партії до 25 очок. 

Баскетбол: 

– два тайми по 15 хвилин (юнаки); 

– два тайми по 10 хвилин (дівчата). 



Футзал: 

– два тайми по 12 хвилин «брудного» часу (юнаки); 

Міні-футбол дівчата: 

– два тайми по 10 хвилин «брудного» часу (дівчата); 

Настільний теніс: 

– до перемоги в трьох партіях однго із гравців (юнаки та дівчата), 

 тривалість партії до 11 очок. 

«Старти надій», «Козоцький гарт», «Олімпійсь лелелеченя» - проводяться 

згідно Всеукраїнського Положення про дані заходи.  

 

8. Безпека під час проведення змагань та підготовка спортивних споруд. 
 Організація безпеки під час проведення змагань та підготовка спортивних 

споруд проводиться відповідно до положення про порядок підготовки спортивних 

споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних 

та культурно-видовищних заходів затвердженого постановою кабінету міністрів 

України від  18 грудня 1998 року № 2025. 

- підготовка спортивних споруд до змагань покладається на їх власників 

- контроль за підготовкою спортивної споруди та забезпечення безпеки під час 

проведення змагань здійснює головний суддя змагань.  

 Невиконання вимог, передбачених цим Положенням, що стали причиною 

виникнення надзвичайних обставин під час проведення заходів, тягне за собою 

відповідальність, передбачену законодавством України. 

 

9. Протести. 

- Представник команди має право на подачу протесту, але при цьому 

зобов'язаний: 

1. Повідомити головного суддю змагань про подання протесту; 

2. Висловити мотиви подачі протесту; 

3. Подати протест у письмовій формі не пізніше ніж через одну годину після 

закінчення змагань. 

- Головний суддя змагань зобов'язаний: 

1. Прийняти протест у письмовому вигляді та встановлений термін; 

2. Повідомити іншу сторону про подання протесту; 

3. На наступний день представити протест головному судді Спортивних ігор 

- Несвоєчасно подані протести не розглядаються. 

- Головний суддя спортивних ігор зобов'язаний: 

1. Протягом трьох днів зібрати засідання суддівської колегії та розглянути 

поданий протест; 

2. Приняти відповідне рішення шляхом голосування; 

3. Повідомити сторони про прийняте на засіданні рішення до кінця дня в який 

його було прийнято. 

- У випадку, якщо представник команди що подавала протест не прибув на 

засідання для розгляду протесту, розгляд відбувається без його присутності. 

- Не розглядаються протести, які подані на дії та рішення суддів. 



- Якщо представник команди не згідний з рішенням засідання, то він повинен 

протягом наступного дня після прийняття рішення направити апеляцію до 

організаційного комітету Спортивних ігор. 

- В іншому випадку апеляції не розглядаються. 

 

10. Умови підведення підсумків змагань. 

 До загального заліку враховуються вісім кращих результатів з видів спорту 

та один результат спортивно-масового заходу включених в програму Спортивних 

ігор. 

 При підрахунку загального заліку враховується один результат змагань з 

футболу на призи клубу «Шкіряний м'яч» (кращий з усіх вікових груп). 

 Загальнокомандне місце в Спортивних іграх визначається за найменшою 

сумою місць, у випадку відсутності результатів команді зараховується останнє 

місце плюс один бал (додаток 4). 

 Крім того, встановлюється призовий фонд очок за підготовку та участь учнів 

у складі збірних команд Печеніжинської об'єднаної територіальної громади в 

обласних змаганнях згідно таблиці (додаток 5). 

 Всі результати враховуються до загального заліку Спортифних ігор за 

наявності підтверджуючих документів: (заявки команд, звіт головного судді 

змагань з видів спорту та спортивно-масових заходів (додаток 6) таблиця та 

результати змагань(додаток 7). 

 При однаковій кількості очок набраних загальноосвітніми навчальними 

закладами в підсумковій таблиці Спортивних ігор вище місце займає команда яка 

має більшу кількість перших зайнятих місць. 

 

11. Фінансування Спортивних ігор. 

 Витрати пов’язані з придбанням кубків та грамот здійснюється за рахунок 

коштів не заборонених законодавством. 

 

12. Нагородження переможців та призерів. 

 Переможці та призери всіх видів Спортивних ігор нагороджуються 

грамотами відділу освіти, молоді та спорту Печеніжинської селищної ради 

об'єднаної територіальної громади. 

  Переможці загального заліку Спортивних ігор серед загальноосвітніх 

навчальних закладів нагороджуються кубками та грамотами. 

 Призери загального заліку Спортивних ігор серед загальноосвітніх 

навчальних закладів нагороджуються грамотами відділу освіти, молоді та спорту 

Печеніжинської селищної ради об'єднаної територіальної громади. 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

Склад 

організаційного комітету з підготовки та проведення Спортивних ігор 

 

Голова організаційного комітету: 

- Яворський Михайло Тарасович – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Печеніжинської селищної ради об'єднаної територіальної громади. 

Заступник голови організаційного комітету: 

- Бойчук Михайло Васильович – старший інспектор відділу освіти, молоді та 

спорту Печеніжинської селищної ради об'єднаної територіальної громади. 

Члени організаційного комітету: 

- Кузик Михайло Васильович – директор Печеніжинської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- Угринчук Любов Петрівна – директор Сопівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- Рогозіна Ганна Василівна – директор Княждвірського НВК; 

- Михасюк Микола Дмитрович – директор Рунгурського НВК; 

- Жупник Ярослав Васильович – директор Молодятинського НВК; 

- Марчук Оксана Василівна – директор Слобідського НВК; 

- Бодейчук Мирослав Васильович – директор Кийданецької ЗОШ І-ІІ 

ступенів; 

- Дмитерко Дмитро Іванович – директор Марківської ЗОШ І-ІІ ступенів; 

- Гузійчук Юрій Юрійович – директор Малоключівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Склад 
головної суддівської колегії по проведенню Спортивних ігор 

 

Головний суддя Спортивних ігор: 

- Бойчук Михайло Васильвич – старший інспектор відділу освіти, молоді та 

спорту Печеніжинської селищної ради об'єднаної територіальної громади. 

Головний секретар Спортивних ігор: 

- Горук Василь Васильович – тренер-викладач центру дозвілля дітей та 

юнацтва Печеніжинської селищної ради об'єднаної територіальної громади. 

Судді спортивних ігор: 

- Бойчук Василь Михайлович – вчитель фізичної культури Слобідського 

НВК; 

- Михасюк Любомир Петрович – вчитель фізичної культури Рунгурського 

НВК; 

- Ясінський Олег Ярославович – вчитель фізичної культури Марківської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів; 

- Павлюк Богдан Федрович – вчитель фізичної культури Печеніжинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- Стефанюк Наталія Миколаївна – вчитель фізичної культури Печеніжинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- Котула Олег Михайлович – вчитель фізичної культури Сопівської ЗОШ  І-

ІІІ ступенів; 

- Нижник Петро Анатолійович – вчитель предмету «Захист Вітчизни» 

Княждвірського НВК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

Заявка 

на участь в змаганнях Спортивних ігор  

з _______________________________________________________ 

 

від команди ______________________________________________ 

 

Дата проведення:      Місце проведення: 

№  

п. п. 

Прізвище, ім’я Число, 

місяць та 

рік 

народження 

Клас Дозвіл лікаря 

1     

 

 

До змагань допущено _____________________________ учнів 

 

Лікар: 

 

Представник команди: 

 

Директор навчального закладу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 4 

Таблиця нарахування очок  

в загальний залік Спортивних ігор  

 

Місце Очки 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

н/у 6 

 

Додаток 5 

 

Призовий фонд очок за підготовку та участь учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів у складі збірних команд Печеніжинської об'єднаної 

територіальної громади в обласних змаганнях 

 за участь команди в обласних змаганнях нараховується по 0,5 очка на 

кожного учасника; 

 за зайняте ІІІ місце – 0,5 очка; 

 за зайняте ІІ місце – 1 очко; 

 за зайняте І місце – 1,5 очка. 

 

 за участь в особистих обласних змаганнях нараховується по 1 очку на 

кожного учасника; 

 за зайняте ІІІ місце – 3 очка; 

 за зайняте ІІ місце – 4 очок; 

 за зайняте І місце – 5 очок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 6 

Звіт  

головного судді змагань 

 

1. Вид спорту: 

2.Назва змагань: 

3. Дата проведення: 

4. Місце проведення: 

5. Кількість учасників змагань:_____ чол., в т.ч.:___ спортсменів , ___ тренерів. 

6. Кількість та назви  команд:  

Кількість суддів:________ 

7. Кількість протестів: з них: задоволено - _____, відхилено -______.  

8. Випадки травмування учасників змагань:________ 

9. Кількість глядачів (приблизно):_________ 

10. Якість підготовки місця змагань:_____________ 

11. Результати змагань: 

М
іс

ц
е  

Школа Територія Прізвище, ініціали тренера 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

12. Характеристика роботи суддівської колегії: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

СПИСОК СУДДІВ 

№
 п

.п
.  

Прізвище, ім’я  Місто, село Обов'язки  

1    

2    

3    

4    

5    

13. Висновки та пропозиції:  

Головний суддя змагань: ПІБ 

Дата здачі        Підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Додаток 7 

Таблиця результатів Спортивних ігор 
 

Навчальний 

заклад 

1 2 3 4 5 Забиті 

м’ячі 

Пропущені 

м’ячі 

Різниця 

м’ячів 

Очки Місце 

           

    

           

    

           

    

           

    

           
    

 

Головний суддя: 

 

Секретар: 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток 7 

Таблиця результатів Спортивних ігор 
 

Навчальний 

заклад 

1 2 3 4 Забиті 

м’ячі 

Пропущені 

м’ячі 

Різниця 

м’ячів 

Очки Місце 

          

   

          

   

          

   

          

   
 

Головний суддя: 

 

Секретар: 
 


