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ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділення (філії)
Комітету з фізичного виховання
і спорту МОН України
_______________ Є.О.Буря

Директор департаменту освіти
і науки Дніпропетровської
облдержадміністрації
___________О.В.Полторацький

РЕГЛАМЕНТ
проведення 62-ї обласної Спартакіади учнів професійно-технічних
навчальних закладів області у 2017/ 2018 навчальному році.
І. Цілі і завдання заходу.
Обласна спартакіада проводиться з метою:
подальшого розвитку фізичної культури і спорту в профтехучилищах
області, збільшення обсягу рухової активності учнів, сприяння вихованню
патріотичних почуттів, моральних та фізичних якостей, формуванню
свідомого громадянина України.
- пропаганди фізичної культури як важливого фактору зміцнення здоров’я,
організації дозвілля учнів;
- підвищення якості роботи спортивних секцій;
- пошуку талановитих спортсменів
IІ. Строки і місця проведення фінальних змагань заходу
№ Вид спорту
п/п

1
2
3
4

5

6

7
8

Термін
Місце проведення
проведення
23. 11.17р. м. Кам’янське КВПУ
23.11.17р. м. Кам’янське,КЦППРКБА

Настільний теніс
Гирьовий спорт
Гімнастичне
триборство 23.11.17 р. м. Кам’янське, КПЛ
дівчата
Баскетбол 3х3
15.02.18р.
м. Дніпро, ПТУ – 6
(юнаки, дівчата)
полуфінали
м. Нікополь, НЦПО
(фінали)
22.02.18р.
м. Дніпро, ПТУ - 6
Волейбол юнаки
01.03.18р.
м. Дніпро, ПТУ – 6
(полуфінали)
м. Кривий Ріг, КЦПОММ
(фінали)
22.03.18р.
м. Дніпро, ПТУ - 6
Волейбол - дівчата 15.03.18р.
м. Дніпро, ПТУ – 6
(полуфінали)
м. Кривий Ріг, КТМЛ
(фінал)
29.03.18р.
м. Дніпро, ПТУ – 6
Міні футбол (фінал)) 19.10.17р.
м. Дніпро, стадіон «Трудові
резерви»
Змагання з
допризовної
12.10.17р.
м. Дніпро, ДЦПО
підготовки

Відповідальні
Неклеса В. В.
Богданович В.М.
Школяр В.П.
Кальницька Л.М.
Шепотько О.В.
Кальницька Л.М.
Кальницька Л.М.
Пентегов В.М.
Кальницька Л.М.
Кальницька Л.М.
Пентегов В.М.
Кальницька Л.М
Ковбасюк В.С.
Логвиненко В.Д.
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Обласні спортивні
ігри «Козацька
19.04.2018р. м. Дніпро, ДРЦПТО
наснага»
10 Легка атлетика
26.04.18р.
м. Дніпро ВПУ - 55
11 Спортивна аеробіка 12.04.18р.
м. Дніпро, ДЦПО
(дівчата)
9

Кривозуб В.М.
Мельник Т.В.
Логвиненко В.Д.

IIІ. Організація та керівництво проведенням заходу.
Загальне керівництво проведенням обласної Спартакіади здійснює
департамент освіти і науки облдержадміністрації, Дніпропетровське обласне
відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України,
обласний спортивний клуб “Трудові резерви”. Безпосереднє проведення та
підведення підсумків покладається на Дніпропетровське обласне відділення
(філія) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, обласний
спортивний клуб «Трудові резерви».
Обласна Спартакіада проводиться в 3 етапи:
I етап – в навчальних закладах;
II етап – зональні (відбіркові) змагання;
III етап – фінальні змагання.
Фінальні та зональні змагання Спартакіади проводяться за умовами
даного Регламенту та відповідно до діючих правил з виду спорту, згідно
вікових категорій. Зональні змагання провести протягом навчального року в 8
відбіркових зонах як особисто-командні не пізніше як за 7 днів до проведення
фінальних змагань з цього виду програми.
I зона – всі ПТНЗ м. Дніпра.
Відповідальні за проведення зональних змагань: директор Дніпровського
професійного залізничного ліцею (Рибак С.М.), міський СК “Трудові резерви»
(Біленко О.В.)
II зона – всі ПТНЗ м. Кривого Рогу.
Відповідальні: завідуюча Криворізьким методичним кабінетом
навчально-методичного центру професійно – технічної освіти в
Дніпропетровської області (Зозуля Н.В.), міський СК “Трудові резерви ”
(Алексанов В.М.).
III зона – всі ПТНЗ м. Кам’янське, Західно-Дніпровський центр
профтехосвіти.
Відповідальні: директор Кам’янського вищого професійного училища
(Неклеса В.В.), міський спортивний клуб «Трудові резерви».
IV зона – Нікопольський центр професійної освіти, Нікопольський,
Марганецький, Зеленодольський професійні ліцеї, Томаківський аграрний
професійні ліцеї, Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих
кадрів .
Відповідальний: директор НЦПО (Шепотько О.В.)
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V зона – Західно - Донбаський, Синельниківський професійні ліцеї,
Першортавенський, Тернівський гірничі професійні ліцеї, ПТУ – 81, ПТУ –
48.
Відповідальний: директор Західно - Донбаського професійного ліцею
Степаненко В.Д..
VІ зона – Межівське професійно-технічне училище, ПТУ -74, ВПУ -75.
Відповідальний: директор ВПУ-75 − Чебанко О.М.
VІІ зона - ПТУ-79, 88 , Царичанський, Перещепинський професійні ліцеї,
Відповідальний: директор ПТУ-79 – Білоконь В.Я.
VІІІ зона – Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих
кадрів будівельної галузі, ПТУ 71, Солонянський професійний аграрний
ліцей, Софіївський професійний ліцей, Апостолівський центр підготовки та
перепідготовки робітничих кадрів.
Відповідальний директор Криворізького центру підготовки та перепідготовки
робітничих кадрів будівельної галузі Яременко В.М.
Відповідальні за організацію змагань у зонах надсилають письмовий звіт
після проведення кожного виду зональних змагань до Дніпропетровського
обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН
України, (4900, м. Дніпро, вул. В’ячеслава Липинського, 16), тел./факс – 37177- 25,
Е-mail: doufvs@ukr.net за формою:
№
Вид спорту
1 Баскетбол

Назва ПТНЗ
ВПУ - 75

Зайняті місця
1

ІV. Учасники заходу
До участі у змаганнях допускаються учні професійно-технічних
навчальних закладів 1998 р.н. і молодші. До фінальних змагань обласної
Спартакіади
допускаються команди-переможці зональних змагань у видах спорту, які
мають право включати до складу команди учнів інших навчальних закладів,
переможців зональних змагань у особистому заліку.
Команди з ігрових видів спорту повинні мати 2 комплекти футболок
різного кольору.
У. Склад команд
№
п/п

Вид спорту

1
2.

Настільний теніс
Гирьовий спорт (юнаки
та юніори)
Волейбол (юн. дів.)
Баскетбол (3х3) (юн.
дів.)
Міні футбол (юн.)
Змагання з допризовної

3.
4.
5.
6.

Склад команд
Всього
Юнаків Дівчат Представники
команд
2
2
1
5
3+3
1
7
12
5

12
5

2
2

26
12

10
7

-

1
2

11
9
3

7.
8.
9.
10.

підготовки
Спортивні ігри
«Козацька наснага»
Легка атлетика
Гімнастичне
триборство (дівчата)
Спортивна аеробіка
V.

8

-

2

10

5

5
4

2
1

12
5

-

5-8

1

6-9

Програма змагань

Змагання проводяться за діючими правилами змагань з видів спорту.
Баскетбол 3х3 Змагання командні, проводяться окремо серед юнаків і дівчат.
Календар зональних і фінальних ігор складається жеребом у день приїзду
команд на змагання, який проводить головна суддівська колегія. Система
проведення змагань визначається на нараді представників у день приїзду
команд.
Гра починається вкиданням м'яча із за лицевої лінії, протилежної від кільця.
право почати гру визначається жеребкуванням.
Гра закінчується:
3.1. Після 20 хвилин "брудного часу".
3.2. Коли одна з команд набрала 16 очок.
3.3. Коли різниця в рахунку склала 8 очок.
У разі нічийного рахунку після 20 хвилин, гра продовжується до
першого закинутого м'яча.
У разі проведення ігор у підгрупах, за перемогу команда отримує 2 очки,
за поразку – 1 очко, за перемогу з різницею 8 очок – 3 очки. За неявку команда
отримує 0 очок, а її суперник – 2 очки.
За кожен результативний кидок з гри з зони ближче шестиметрової лінії
(6,25 м) і за штрафний кидок команді зараховується 1 очко. За кидок із-за
шестиметрової лінії зараховується 2 очки.
Для того, щоб м'яч було зараховано, його після вкидання повинні
торгнутися два гравці атакуючої команди.
Після перехвату або підбору, після
атаки кільця суперником, м'яч
виводитися за шестиметрову лінію. Якщо м'яч не виведено, набране очко не
зараховується і м'яч передається протилежній команді.
Кількість замін не обмежена. Запасний гравець може вступити в гру
тільки після закинутого м'яча або перед викиданням. Після заміни гра
поновлюється.
Після закинутого м'яча гра поновлюється із-за шестиметрової лінії.
Нападник повинен дати торкнутися м'яча гравцю команди яка захищається.
Таким чином м'яч вводиться в гру після фолу, після штрафного кидка, після
порушення правил атакуючою командою.
Після ауту м'яч вводиться в гру вкиданням в точці найближчій до тої де
м'яч залишив майданчик.
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Діють такі правила: пробіжка, неправильне ведіння м'яча, гра ногою,
правило 5-ти секунд, правило 24- х секунд. Після порушення м'яч передається
протилежній команді, та гра поновлюється.
За захват кільця – дискваліфікація гравця. (м'яч не зараховується і
призначається штрафний).
У випадку спірного м'яча володіння м'ячем визначається жеребкуванням.
Тільки капітан команди може виступати від імені своєї команди у випадку
виникнення непорозуміння. Непорозуміння вважаються вирішеними після
поновлення гри.
Фоли об'являються гравцем, проти якого здійснено фол. Після фолу м'яч
передається команді, проти якої порушено правило. Після 6 командних фолів
за любий послідуючий фол призначається один штрафний кидок. Після
штрафного кидка м'яч передається протилежній команді. При цьому
потерпілий гравець має право вибору між штрафним кидком та володінням
м'ячем.
У разі неспортивного фолу призначається один штрафний кидок
(незалежно від кількості командних фолів) і м'яч залишається у потерпілої
команди. Гравець, який скоїв два неспортивних фоли, дискваліфікується до
закінчення гри.
Якщо після фолу м'яч попадає у кільце ; то зараховується одне очко і
записується фол, штрафний кидок пробивається тільки після 6 командних
фолів або у разі неспортивного фолу.
Після фолу та штрафних кидків гар поновлюється згідно п.6.1.
У разі застосування сили (бійка на майданчику) винні дискваліфікуються
та вибувають з змагань.
Команда має право на два 30-ти секундні тайм-аути. Час гри
припиняється тільки, якщо тайм-аут взято в останні 3 хвилини гри.
Суддя-спостерігач фіксує час гри, веде протокол гри та вирішує спірні
ситуації. Суддя-спостерігач сам визначає неспортивні фоли. Інші порушення і
фоли він лише підтверджує. У разі необхідності він може взяти суддівство гри
повністю на себе.
Визначення переможців: за однакової кількості очок у двох і більше команд
перевага надається команді, що має послідовно: більшу кількість перемог в
іграх між ними; краще співвідношення очок в іграх між ними; краще
співвідношення очок в усіх іграх.
Волейбол. Змагання командні, проводяться окремо серед юнаків і дівчат.
Календар зональних і фінальних ігор складається жеребом у день приїзду
команд на змагання, який проводить головна суддівська колегія. Система
проведення змагань визначається на нараді представників у день приїзду
команд.
Визначення переможців за найбільшою сумою набраних очок.
Ігри проводяться за діючими Правилами виду спорту з 3-х партій (до 2-х
перемог однієї з команд). За перемогу у грі: з рахунком 2 : 0 – 3 очки, за
перемогу з рахунком 2 : 1 – 2 очки, за поразку з рахунком 1 : 2 – 1 очок, за
поразку з рахунком 0 : 2 – 0 очок, за технічну поразку – 0 очок.
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Якщо у групових змаганнях дві або більше команди наберуть однакову
кількість очок, то переможець визначається за: - краще співвідношення
виграних і програних партій в усіх іграх; краще співвідношення виграних і
програних м’ячів в усіх іграх; за результатами гри між спірними командами.
Міні футбол. Змагання командні, проводяться по коловій системі в одне коло.
Змагання з міні футболу проводяться за правилами ФІФА. Тривалість гри – 2
тайми по 20 хвилин (заключні дві хвилини – чистий час) та 10-ти хвилинною
перервою. Арбітр є єдиним хронометристом часу гри. 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. Попередження і
вилучення спортсмена з гри, під час зональних змагань не переносяться на
фінальні змагання. За перемогу команді нараховуються 3 очки, за нічию – 1
очко, за поразку – 0 очок.
Місце команди визначається за найбільшою сумою набраних очок. При умови
однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається команді,
яка має послідовно: перемогу в іграх між ними; кращу різницю забитих і
пропущених м’ячів в іграх між ними; кращу різницю забитих і пропущених
м’ячів в усіх іграх; більшу кількість забитих м’ячів; меншу кількість порушень
(вилучення – 3 очки, попередження – 1 очко).
Гирьовий спорт . Змагання особисто-командні, проводяться серед юнаків по 2
віковим групам: старші юнаки (16-18 років), юніорів ( 19-21 рік). Програма
змагань: поштовх гир від грудей двома руками та ривок гирі почергово одною,
потім другою рукою. Тривалість виконання вправи – 10 хв. Змагання
проводяться серед старших юнаків у вагових категоріях: до 55, до 60, до 65,
до 70, до 75, до 80, до 80+ кг, серед юніорів у вагових категоріях: до 60, до 65,
до 70, до 75, до 80, до 90, 90+ кг. Загальнокомандні місця серед збірних
команд навчальних закладів визначаються у кожній віковій групі окремо за
результатами виступу 2-х кращих спортсменів по сумі балів двоборства,
нарахованих по Таблицям оцінки результатів в гирьовому спорті ,
затвердженим Міжнародною федерацією гирьового спорту у 2005 році. У
випадку рівності балів – по найменшій вазі, кількість I, II і т.д. місць в
особистому заліку. Всі учасники проходять зважування за одну годину до
початку змагань. Кількість учасників у вагових категоріях необмежена. У
кожній ваговій категорії переможець визначається за найбільшою сумою
підйомів у двох вправах, а також в окремих вправах ( поштовх, ривок). При
невиконанні однієї із вправ двоборства сума не зараховується.
Легка атлетика. Змагання особисто-команді. Кожен учасник може виступати
в двох видах програми та в естафеті. На кожний вид програми заявляється
необмежена кількість учасників. На участь в естафетному бігу можна заявити
команду юнаків і дівчат. До заліку командної першості входять всі результати
спортсменів, що посіли з 1 по 24 місце в видах програми, згідно таблиці
нарахування очок. В естафетному бігу зараховується кращій результат однієї
естафети. Естафета оцінюється з коефіцієнтом 2. При рівності очок у двох і
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більше команд перевага надається команді, яка має більше особистих I-х, II-х і
т.д. місць.
Програма змагань:
юнаки
дівчата
Біг: 100 ,400,1500 м;
Біг: 100, 400, 800 м;
естафетний біг 4 х 100м.;
естафетний біг 4 х 100м.;
штовхання ядра ( 5кг);
штовхання ядра ( 3кг);
стрибки у довжину
стрибки у довжину
Теніс настільний. Змагання особисто-командні. Усі зустрічі в особистокомандних змаганнях складаються з п’ятьох партій. Всі змагання проводяться
за олімпійською системою, з визначенням 1-16 місць у семи розрядах
(командні змагання окремо серед юнаків і дівчат; парний розряд - юнаки і
дівчата, змішаний парний розряд). Пари складають спортсмени однієї
команди. Командний залік визначається за сумою набраних очок усіма
учасниками команди в особистих і командних змаганнях. В разі рівної суми
очок, перевага надається команді, яка зайняла більше I-х, II-х і т.д. місць.
Гімнастичне триборство. Змагання особисто - командні, проводяться серед
дівчат.
Програма змагань:
1. Підтягування на низької перекладині максимальна кількість (без
урахування часу, зупинка не більше 2 сек.).
2. Піднімання тулуба всід ( максимальна кількість за 1 хв.)
3. Стрибки через скакалку (максимальна кількість за 1 хв.)
Кожен учасник бере участь у всіх видах програми. Переможець
визначається за найменшою сумою місць. Командне місце визначається по
найменшої сумі місць усіх членів команди.
Змагання з допризовної підготовки.
Змагання особисто – командні
проводяться відповідно до Правил змагань з військово-спортивних
багатоборств.
Програма змагань:
- біг на 1000 м;
- підтягування на перекладині;
- метання гранати на дальність;
- стрільба кульова
Кожен учасник бере участь у всіх видах програми. Переможець у
особистому заліку визначається за найменшою сумою місць . Командне місце
визначається по найменшої сумі місць усіх членів команди.
Спортивні ігри «Козацька наснага» - проводяться за окремо затвердженому
Регламенту.
Спортивна аеробіка.
В змаганнях беруть участь 5 - 8 дівчат. Умови
проведення: Тривалість композиції – мінімально – 3,0 хв., максимально – 3,5
хв. Максимальна кількість балів за композицію – 30 очок.
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Оцінюється: виконання – 20 очок (динамичность, синхронність, техніка,
складність програми), артистичність – 10 очок (емоційність, показовість,
оригінальність, використання простору майданчика всією групою, пересування
в усіх напрямках, використання трьох рівнів: «в повітрі», «на поверхні», «на
підлозі» збалансовано, впродовж всього виступу; відповідність зовнішнього
вигляду танцювальній композиції). До композиції входять обов’язкові
елементи: перешикування (не менше 3 разів); вправи в партері (не більше 25 %
від загального часу композиції); згинання та розгинання рук в упорі лежачи (не
менше 2 разів); різновиди стрибків та їх сполучення; акробатичні вправи – не
менше 3-х, виконаних кожним членом команди з нижче перелічених (перекати,
перекиди, переворот боком, переворот назад через плече, стійка на лопатках,
напівшпагат, шпагат, «міст», рондат, фляк, стійка на руках). Спортивна форма
(костюми учасників): одяг та зачіска учасників змагань повинні відповідати
характеру композиції, не заважати виконанню танцювальних рухів, фізичних
вправ, бути безпечними. Штрафні очки нараховуються за: порушення часу
виступу команди; не спортивну поведінку учасників змагань; не коректну
поведінку представників команд; не тактичну поведінку учасників команд по
відношенню до суддів та учасників інших команд. Переможець змагань
визначається за найбільшою кількістю очок за всіма вимогами змагань. У разі
однакової кількості очок у двох та більше команд, першість виявляється за
більшою кількістю очок, отриманих за артистичність програми. У разі
однакової кількості і цих очок, першість виявляється за більшою кількістю
очок набраних за виконання, при однаковій кількості очок і за цими
показниками, звертають увагу на кількість учасників в команді.
VІ . Безпека та підготовка місць проведення заходу.
Команди, направлені на зональні та фінальні змагання, очолюються
представниками, які несуть особисту відповідальність за життя та здоров’я
учнів - членів команди у дорозі та на змаганнях.
Підготовка спортивних споруд до проведення змагань здійснюється
відповідно до вимог, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від
18.12.98 р. № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших
спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та
культурно-спортивних заходів». Відповідальність за підготовку спортивних
споруд та дотримання правил безпеки під час проведення змагань
покладається на начальника обласного відділення (філії) Комітету ФВС МОН
України, директорів навчальних закладів, на базі яких відбуваються змагання,
головного суддю змагань. За 24 години до початку змагань складається акт про
готовність спортивних споруд, який підписують представник обласного
відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України,
директор спортивних споруд, головний суддя змагань (зразок акту додається).
Акт є обов’язковим документом, що додається до звіту головної
суддівської колегії.
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VIІ. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів
У зональних змаганнях підведення підсумків визначається у кожному
виді спорту, в ігрових видах (баскетбол, волейбол) , гімнастичному триборстві
та легкої атлетики окремо серед юнаків і дівчат.
У фінальних змаганнях Спартакіади підведення підсумків визначається в:
- особистій першості;
- командній першості з кожного виду спорту;
- загальнокомандній першості навчальних закладів (визначається за
найменшою сумою місць у видах програми, які ввійшли до заліку обласної
спартакіади). Загальнокомандний залік проводиться по 3-м групам навчальних
закладів, які розподіляються відповідно до загальної кількості учнів:
І група навчальних закладів з контингентом свище 500 осіб:
Дніпровський регіональний
центр професійно-технічної освіти,
Дніпровський центр професійно - технічної освіти, Дніпровський центр
професійної
освіти, Дніпровський центр професійно-технічної освіти
туристичного сервісу, Кам’янський центр підготовки та перепідготовки
робітничих кадрів, Кам’янське вище професійне училище, Кам’янський центр
підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та
автотранспорту,
Криворізький
навчально-виробничий
центр,
Міжрегіональний центр підготовки і перепідготовки військовослужбовців,
ВПУ-17, Криворізький центр професійної освіти
металургії та
машинобудування, Криворізький транспортно-металургійний, ЗахідноДніпровський центр професійно – технічної освіти, Криворізький професійний
гірничо-технологічний
ліцей,
Криворізький
центр
підготовки
та
перепідготовки робітничих кадрів № 1.
IІ група навчальних закладів з контингентом 350 - 500 осіб:
Дніпровське вище професійне училище будівництва, Міжрегіональне
вище професійне училище поліграфії інформаційних технологій, Дніпровський
професійний залізничний ліцеї, Криворізькі гірничо-металургійний,
будівельний
,
Марганецький,
Синельниківський,
Нікопольський,
Перещепинський, Царичанський, Західно – Донбаський професійні ліцеї,
Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та
ресторанного сервісу, ПТУ – 74, Межівське професійно-технічне училище,
ВПУ – 75, Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих
кадрів, Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів,
Нікопольський центр професійної освіти.
IІІ група навчальних закладів з контингентом до 350 осіб:
Кам’янський,
Криворізький,
Інгулецький,
Зеленодольський,
Софіївський,
Придніпровський
професійні
ліцеї,
Тернівський,
Першортавенський гірничі професійні ліцеї, Томаківський, Солонянський
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аграрний ліцей, Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих
кадрів будівельної галузі, Криворізький гірничо-електромеханічний ліцей,
ВПУ -55, ПТУ № 2, 6, 48, 71, 79, 81, 88.
До загальнокомандного заліку навчальних закладів зараховуються кращі
результати , для І групи – з семи видів спорту, для ІІ групи – з шести видів
спорту, для ІІІ групи – з п’яти видів спорту. Загальнокомандна першість
серед команд навчальних закладів визначається за найменшою сумою місць
занятих командами у змаганнях зональних, фінальних та всеукраїнських з
усіх видів спорту.
В разі рівності очок у загальнокомандному заліку перевага надається
команді, яка має більшу кількість І, ІІ, ІІІ і т. д.
місць з видів спорту
Спартакіади. В разі рівності і цих показників, перевага надається команді, яка
показала кращий результат у змаганнях з легкої атлетики.
У видах спорту – баскетболі, волейболі та міні футболі, командам які не
отримали права на участь у фіналі очки нараховуються наступним чином: Ш
місце у полуфіналі - 28 очок, ІУ місце – 22 очка.
Спортсмени, які посіли I місця в змаганнях з видів програми
Спартакіади, нагороджуються дипломами I ступеня, які посіли II-III місця –
дипломами відповідних ступенів Дніпропетровського обласного відділення
(філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.
Команди, які посіли I місця в змаганнях з окремих видів спорту,
нагороджуються кубками та дипломами відповідного ступеню департаменту
освіти і науки облдержадміністрації
Команди, які посіли I-III місця в комплексному заліку в своїй групі,
нагороджуються кубками, дипломами відповідних ступенів департаменту
освіти і науки облдержадміністрації.
Таблиця нарахування очок
Зайня
ті
місця
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Командні види
програми
72
60
50
40
34
28
22
18
16
14
12
10
8
6
4

Нарахування очок
Індивідуальні види
програми
36
30
25
20
17
14
11
9
8
7
6
5
4
3
2

Індивідуальні види
програми з л/а
36
33
30
27
25
23
21
19
16
15
14
13
12
11
10
10

16
17
18
19
20
21
22
23
24

2

1

9
8
7
6
5
4
3
2
1

VIІІ. Фінансові умови
Витрати на участь команди та судді у зональних змаганнях (проїзд,
житло, харчування) за рахунок організації, що відряджає.
Фінансування полуфінальних та фінальних змагань проводиться шляхом
кооперації коштів департаменту освіти і науки облдержадміністрації (оплата
суддів, харчування учасників, житло нагородження переможців кубками у
видах програми), Дніпропетровського обласного відділення (філії) Комітету
ФВС МОН України (нагородження переможців і призерів особистому заліку) і
навчальних закладів (проїзд до місць змагань ).
Примітка. При нестабільному фінансуванні чи бюджетних змінах
департамент освіти і науки облдержадміністрації може внести необхідні зміни
до програми та умов фінансування Спартакіади.
ІХ. Строки та порядок подання заявок на участь у заходу
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Навчальні заклади до 25 вересня 2017 року подають попередню заявку
на участь у зональних змаганнях на адресу навчального закладу, який
відповідає за проведення зональних змагань. Строки проведення зональних
змагань встановлює навчальний заклад, відповідальний за їх проведення, але
не пізніше 7 днів до початку фінальних змагань.
Заявки на участь у фінальних змаганнях Спартакіади подаються за 5
днів до початку змагань за адресою: 49000,м. Дніпро, вул. В’ячеслава
Липинського, 16, Дніпропетровське обласне відділення (філія) Комітету ФВС
МОН України.
Поіменні заявки на кожен вид програми, завірені лікарем, з підписами
керівника навчального закладу та представника команди, відповідні документи
на кожного учасника (паспорт або свідоцтво про народження, пластиковий
квиток учня або довідку з фотокарткою , завіреною директором ПТНЗ) на
участь у зональних та фінальних змаганнях надаються в суддівську колегію у
день приїзду (форма заявки додається).
Примітка: при відсутності будь-якого з вищезазначених документів
спортсмени або команди до змагань не допускаються.

АКТ
підготовки спортивної споруди
__________________________________________________________________
( назва спортивної споруди)
Для проведення___________________________________________________
(назва змагань і терміни проведення)
м. _______________________
“____”_____________________20___ р.
Спортивна споруда відповідає нормам, зазначеним у правилах змагань
з_________________________________________________________________
Зауваження__________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________
Комісія
у
складі:
власника
спортивної
споруди
___________________________________,
Представника обласного відділення (філії) Комітету ФВС МОН
України,________________ головного судді змагань ___________________
(або керівника технічної комісії головної суддівської колегії ) склали цей акт в
тому, що спортивна споруда знаходиться в належному стані, відповідає
технічним та санітарним нормам, правилам техніки безпеки і підготовлена для
проведення змагань.
Зауваження (як що вони є )___________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________
12

Адміністративний і технічний персонал спортивної споруди з
правилами техніки безпеки і вимогами гігієнічних норм ознайомлений.
Директор навчального закладу ___________
підпис
Представник відділення (філії)
Комітету ФВС МОН України ___________
підпис
Головний суддя
___________
підпи

______________
П.І.П.
_____________
П.І.П.
_____________
П.І.П.

Дата підписання «____»____________

м.п.

Заявка
від________________________________________________________________
на участь в обласній Спартакіаді учні ПТНЗ з_______________________
серед _____________________
№

П.І. (повністю)

м. п. Директор
Тренер-представник
м. п. Лікар

Рік
народже
ння

Місце
прожив.

________________
(підпис)
________________
(підпис)
______________
(підпис)

Місце
навчання

Дозвіл
лікаря

______________
(П.І.Б.)
______________
(П.І.Б.
______________
(П.І.Б.)
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