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РЕГЛАМЕНТ 

проведення V Спортивних ігор школярів Дніпропетровської області 
2016 року 

І. Цілі і завдання заходу 

V Спортивні ігри школярів Дніпропетровської області проводяться з 
метою: 

активізації фізкультурно-масової роботи в усіх ланках системи фізичного 
виховання, масового спорту і спорту вищих досягнень; 

впровадження фізичної культури і спорту в повсякденний побут юнаків 
та дівчат, зміцнення їхнього здоров'я, підготовки молоді до життя і трудової 
діяльності; 

підвищення ефективності навчально-тренувальної роботи в спортивних 
секціях навчальних закладів, подальшої пропаганди та розвитку видів спорту;  

підвищення якості роботи спортивних шкіл з метою підготовки 
спортивних резервів до збірних команд області з видів спорту; 

підготовки збірних команд області для участі в змаганнях з видів спорту 
у V Спортивних іграх школярів України. 
 

II. Строки і місця проведення заходу 

 

№ 

з/

п 

види 
спорту 

термін 
проведення 

місце проведення відповідальні за проведення 

1. Баскетбол 
юнаки 

28-30.01.16 м. Кривий Ріг Директор ДЮСШ № 5 м. 
Кривого Рогу Безкоровайний 
Валентин Миколайович 
(0972941855) 

     

2. Баскетбол 
дівчата 

2-4.02.16 м. Новомосковськ Директор ДЮСШ 

 м. Новомосковська Дроздов 
Іван Олексійович 
(0684167762) 

     

3. Бокс 27-30.04.16 м. Дніпропетровськ Директор ДЮСШ  
м. Дніпропетровська Ланін 
Володимир Миколайович 
(0689020184) 

4. Боротьба:  
Вільна            

 

01 – 02.04.16 

 

м. Кривий Ріг 

Директор ДЮСШ № 2  
м. Кривого Рогу Малиш 
Петро Петрович (0564043437, 
0674251770) 

     

5. Греко-римська               08 – 09.04.16 м. Кривий Ріг Директор ДЮСШ № 5 

 м. Кривого Рогу 
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Безкоровайний Валентин 
Миколайович (0972941855) 

6. Велоспорт-

шосе 

За 
призначенням 

За призначенням  

7. Веслування на 
байдарках і 
каное 

14 – 16.04.16 м. Дніпропетровськ Директор водно-спортивного 
комбінату Баранов Миколай 
Миколайович (0975436541)  

8. Волейбол  
  юнаки  

зональні 
            

 

фінал 

ні  

 

10 -11.02.16 

 

 

За призначенням 

 

   23 – 25.02.16 м. Нікополь Директор ДЮСШ № 1  
м. Нікополь Сисоєв 
Володимир Петрович 
(0994234828) 

 

9. Волейбол   
 дівчата  

зональні         
 

фінал 

  

 

16 – 17.02.16 

 

 

 

За призначенням 

 

                   

           

 

          

 01 – 03.03.16 с.м.т. Царичанка Директор ДЮСШ Толошина 
Світлана Миколаївна 
(0966710453) 

10

. 

Волейбол 
пляжний  
юнаки 

 11.12.05.16 м. Дніпропетровськ Степанов Борис Петрович 
(0674161209) 

11

. 

Волейбол 
пляжний 
дівчата 

11.12.05.16 м. Дніпропетровськ Степанов Борис Петрович 
(0674161209) 

12

. 

Гандбол юнаки 25-27.03.16 м. Дніпродзержинськ Директор ДЮСШ № 1 Бурма 
Олексій Павлович 
(0982818048) 

Тренер ДЮСШ № 1 Усенко 
Олег Петрович (0677463273) 

     

13

. 

Гандбол 
дівчата 

07-09.04.16 м. Кривий Ріг Директор ДЮСШ № 4  
м. Кривого Рогу Кантур 
Руслан Анатолійович 
(0973079727) 

     

14

. 

  Гімнастика 
спортивна 

04-05.03.16 м. Дніпропетровськ Директор ДЮСШ 

 м. Дніпропетровськ 
Шматченко Віталій Ігорович 
(0984206699) 

15. Гімнастика 
художня 

10 – 12.03.16 м. 
Дніпродзержинськ 

Директор ДЮСШ № 4  
м. Дніпродзержинська 
Кірпа Олександр 
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Миколайович (0569227165, 
0978074168) 

Старший тренер ДЮСШ № 
4 м. Дніпродзержинська 
Заєць Лариса Іванівна 
(0569227165) 

16. Дзюдо                             
 

14-15.04.16 м. Кривий Ріг Директор ДЮСШ № 7  
м. Кривий Ріг Головко 
Тетяна Петрівна 
(0679411167) 

17. Легка 
атлетика 

травень За призначенням   

18. Настільний 
теніс 

17-19.03.16 м. Нікополь Директор ДЮСШ № 2 
Антонова Олена 
Анатоліївна (0979020413) 

19. Плавання 24-26.03.16 м. Кривий Ріг Директор ДЮСШ № 2  
м. Кривий Ріг Малиш Петро 
Петрович (0674251770)  

20. Спортивне 
орієнтування 

10.03.16 м. Дніпропетровськ Заєрко Валерій Вікторович 
(0675980632) 

21. Футбол юнаки 7 – 09.04.16 За призначенням  

                 

зональні 
                  

фінал 

14-16.04.16 с.м.т. Магдалинівка Осадчий Володимир 
Андрійович (0984685806) 

22. Шахи За 
призначенням 

За призначенням  

 

День приїзду вказано першим. 
Склад і місце проведення зональних змагань з ігрових видів спорту, буде 

визначено після отримання від територій підтверджень про участь. 
Розподіл команд з ігрових видів спорту (баскетбол, волейбол, гандбол, 

футбол) для участі в зональних змаганнях здійснюється за територіальним 
принципом.  

Дніпропетровському обласному відділенню (філія) Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України надається право на 
зміну термінів і місць змагань з видів спорту та системи проведення змагань.  
 

ІІІ. Організація та керівництво проведенням заходу 

 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням V Спортивних ігор 

школярів України 2016 року (надалі V СІШО) здійснюється департаментами 
освіти і науки та фізичної культури і спорту сім’ї і молоді Дніпропетровської 
облдержадміністрації.  

Проведення змагань у навчальних закладах, районах, містах, області 
здійснюються структурними підрозділами освіти і науки та  з фізичної 
культури і спорту місцевих органів державного управління, іншими 
підпорядкованими організаціями. 
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Безпосереднє проведення V СІШО здійснюється 
Дніпропетровським обласним відділенням (філія) Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, ГСК Ігор.  

Головні судді та суддівські колегії з видів спорту визначаються спільно з  
Дніпропетровським обласним відділенням (філія) Комітету з фізичного 
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України та Федераціями 
області з відповідних видів спорту. 

Головні суддівські колегії з видів спорту надають звіт про проведення 
змагань до Дніпропетровського обласного відділення (філія) Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. 

 

 

 

ІV. Учасники заходу 

 

У фінальних змаганнях V СІШО беруть участь збірні команди міст, 
районів та Дніпропетровського обласного вищого училища фізичної культури. 

До складу збірних команд територій допускаються учні загальноосвітніх 
навчальних закладів та спеціалізованих навчальних закладів спортивного 
профілю. В змаганнях приймають участь учні 1999 року народження і молодші, 
крім деяких видів спорту (згідно таблиці), які мають реєстрацію на даній 
території у 2015 - 2016 навчальному році. 

 

№ 

з/п 

 

вид  спорту 

рік 

народження 

склад  команди спортивна 

кваліфікація юн. дів. тренери всього 

1.  Баскетбол (юн.) 1999 і мол. 12 - 2 14 І юн 

2.  Баскетбол (дів.) 1999 і мол. - 12 2 14 І юн 

3.  Бокс 2000– 2001 10 - 2+1с. 13 І 
4.  Боротьба  

(вільна, греко-римська) 
1999 – 2000 

 
18 3+1с. 22 І юн 

5.  Велоспорт-шосе 1999 і мол.  10 1+1 м. 12 І юн 

6.  Веслування на 
байдарках і каное 

2000 – 2002 18 2-1 м. 21 І юн 

7.  Волейбол (юн.) 1999 і мол. 12 - 2 14 І юн 

8.  Волейбол (дів.) 2000 і мол. - 12 2 14 І юн 

9.  Волейбол пляжний (юн) 1999 і мол. 2 - 1 3 I юн 

10.  Волейбол пляжний (дів) 1999 і мол. - 2 1 3 I юн 

11.  Гандбол (юн.) 2000 і мол. 14 - 2 16 І юн 

12.  Гандбол (дів.) 2000 і мол. - 14 2 16 І юн 

13.  Гімнастика спортивна 

 
юн.1999 - 2000 

8 2+2с. 12 

МСУ – довільна 
програма 

юн.1999 - 2002 
КМСУ - довільна 
програма 

юн.2002 і мол. І р. – довільна 
програма 

 дів.1999 - 2002 
МСУ – довільна 
програма 

дів.2002 - 2004 
КМСУ – довільна 
програма 

14.  Гімнастика художня 1999 – 2000 - 3 1+1с. 7 МСУ, КМСУ  
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2001 – 2003 - 2 

15.  Дзюдо 2001 – 2002 12 2+1с. 15 ІІІ  
16.  Легка атлетика 1999 і мол. 20 2 22 ІІІ 
17.  Настільний теніс  1999 і мол. 2 2 1 5 І І юн
18.  Плавання 1999 і мол. 14 2 16 ІІ 
19.  Спортивне орієнтування 1999 і мол. 12 2 14 ІІІ юн 

20.  Шахи 1999 і мол. 3 3 2 8 ІІ 
21.  Футбол юн. 1999 і мол. 18 - 2 20 І юн 

22.  Футбол дів. 1999 і мол. - 18 2 20 І юн 

 

 

 с. – суддя;  
 м. – механік, водій; 
 виїзд суддів з боксу, боротьби вільної, боротьби греко-римської, гімнастики 

спортивної, гімнастики художньої і дзюдо дозволяється за викликом 
Комітету з ФВС МОНУ. 
До змагань з виду спорту допускається команда території, в якій налічується 

50 % кількісного складу спортсменів і більше.  
Для учнів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю 

встановлюються наступні умови: 
- учні на першому році навчання виступають за території, звідки вони 

прибули і можуть давати паралельний залік у індивідуальних або в повних (з 
однієї території) командних номерах програми з виду спорту, територіям де 
знаходиться відповідний заклад, якщо вони внесені до офіційних заявок;  

- у разі не участі учнів першого року навчання за територію звідки вони 
прибули на навчання, дозволяється їх участь за територію, де знаходиться 
навчальний заклад;  

- учні, які навчаються більше одного року, виступають за території, де 
знаходиться навчальний заклад і можуть давати паралельний залік у 
індивідуальних або в повних (з однієї території) командних номерах програми з 
виду спорту, територіям звідки вони прибули на навчання, якщо вони внесені 
до офіційних заявок. 

Спортсмени, які надають паралельний залік, включаються до заявок 
територій в межах загальної кількості команд у виді спорту. Командам 
територій, замість тих учасників, що дають паралельний залік, дозволяється 
заявити додаткових спортсменів, які будуть приймати участь тільки у складі 
командних видів програми – естафета – легка атлетика і плавання.  

У змаганнях з веслування академічного, гімнастики спортивної та 
художньої, легкої атлетики, плавання, спортивного орієнтування поза 
конкурсом можуть брати участь вихованці ДЮСШ та інших навчальних 
закладів, які не заявлені до складу збірних команд міст та районів. 

 

V. Характер заходу  
 

У змагання V СІШО визначається: 
 - загальнокомандна першість по групах серед команд територій;  
 - командна першість серед збірних команд територій з видів спорту; 
 - особиста першість серед учасників з видів спорту;  



 

  

7 

- командна першість серед ДЮСШ, СДЮШОР. 

Змагання V СІШО проводяться поетапно. 
І етап.   Масові змагання в загальноосвітніх навчальних закладах. 
ІІ етап. Змагання в селищах, районах, містах, області. 
ІІІ етап. Зональні і фінальні змагання. 
Термін, програму, склад учасників, порядок та інші умови проведення 

змагань І-го етапу (який передбачає залучення максимальної кількості учнів), 
визначає організація, що їх проводить. ІІІ етап проводиться протягом січня - 

червня 2016 року, відповідно до Регламенту. 

Для визначення загальнокомандної першості V СІШО команди 

розподіляються на три групи, згідно кількості учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів станом на 01.01.2015 р. 

 

 

І група ІІ група ІІІ група 

1. м. Дніпропетровськ 

2. м. Дніпродзержинськ 

3. м. Кривий Ріг 

4. м. Нікополь 

5. м. Павлоград 

 1. м. Вільногірськ 

 2. м. Жовті Води 

 3. м. Марганець 

 4. м. Орджонікідзе 

 5. м. Новомосковськ 

 6. м. Першотравенськ 

 7. м. Синельникове 

 8. м. Тернівка 

  

 Сільські райони 

 

 

 Змагання V Спортивних ігор школярів області проводяться відповідно до 

вимог даного Регламенту та діючих правил з видів спорту. Території у виді 
спорту заявляють одну команду. Змагання з виду спорту проводяться при 
умові, що заявлено не менше ніж 4 команд територій та в номері програми не 
менше 3-х учасників чи 3-х команд естафет у виді спорту. 
 

  

VI. Програма змагань 

 

Баскетбол, волейбол, гандбол, футбол 

 

Змагання проводяться у 2 етапи - зональні і фінальні: 
 - зональні змагання проводяться по коловій системі в одне коло, в 4-ох 
регіональних зонах, які розподіляються за результатами участі команд у V 

Спортивних іграх школярів України та з урахуванням регіональності жеребом. 
 Команди, які займуть 1-2 місця, отримують право на участь у фінальних 
змаганнях. 
 - фінальні змагання проводяться у 2-х півфінальних групах А і Б по 4 
команди в кожній по коловій системі в одне коло з урахуванням результатів 
ігор у зональних підгрупах. Розподіл на півфінальні групи проводиться 
жеребом, парами. 
 Команди, які займуть 1 - 2 та 3 - 4 місця, в півфінальних групах, в перший 
фінальний день грають: А1 – Б2, Б1 – А2, А3 – Б4 і Б3 – А4. 
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 У другий фінальний день грають: 
 за І – ІІ місця, переможці ігор А1 – Б2 і Б1 – А2; 
 за ІІІ – ІV місця, переможені А1 – Б2 і Б1 – А2;  
 за V – VІ місця, переможці ігор А3 – Б4 і Б3 – А4; 
 за VІІ – VІІІ місця, переможені А3 – Б4 і Б3 – А4. 
 При визначенні переможців за однаковою кількістю очок у двох і більше 
команд, перевага надається команді, що має: 
  

У баскетболі 
 - більшу кількість перемог в зустрічах між ними; 
 - краще співвідношення забитих та пропущених очок в зустрічах між 
ними; 
 - краще співвідношення очок в усіх зустрічах. 
 У волейболі 
 - краще співвідношення виграшних і програшних партій в усіх зустрічах; 
 - краще співвідношення виграшних і програшних очок в усіх зустрічах;  
 - за результатами гри між спірними командами. 
 У гандболі 
 - більшу кількість очок в іграх між ними; 
 - кращу різницю м’ячів у іграх між ними; 
 - кращу різницю м’ячів в усіх іграх; 
 - краще співвідношення м’ячів в усіх іграх. 

У футболі 
- більшу кількість очок в іграх між ними; 
- більшу кількість перемог; 
- кращу різницю забитих і пропущених м’ячів в іграх між ними, а потім у 

всіх іграх; 
- більшу кількість забитих м’ячів; 
- меншу кількість порушень (вилучення – 3 очка, попередження – 1 очко). 
Дозволяється заміна 7 гравців. 
В разі нічийного результату в стиковій грі, призначаються 11 метрові 

штрафні удари, без додаткового часу. 
 

Тривалість ігор: 
 - баскетбол      4 тайми по 10 хвилин; 
 - волейбол      5 партій; 

 - гандбол      2 тайми по 25 хвилин. 
- футбол      2 тайми по 40 хвилин 

 Головна суддівська колегія V СІШУ має право змінити систему 
проведення змагань в разі не приїзду команд. 
 

Бокс 

 

 В змаганнях приймають участь спортсмени 2000 – 2001 років 
народження. 
 Змагання проводяться у таких вагових категоріях: 46, 48, 50, 52, 54, 57, 
60, 63, 66, 70, 75, 80, +80 кг. 
 Дозволяється здвоювання у двох вагових категоріях: 46, 48, 80, +80 кг. 
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 Тривалість сутички: 3 раунди по 2-ві хвилини, рукавички для змагань 10 
унцій. 
 

Боротьба (вільна, греко-римська) 
 

Склад команди 18 спортсменів незалежно від статі. 
Вагові категорії боротьби вільної: 

 - юнаки: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 кг; 
 - дівчата: 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 70 кг. 
 Вагові категорії боротьби греко-римської: 

юнаки 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100 кг. 
 Дозволяється здвоювання в двох вагових категоріях. 

 Командне місце визначається за сумою набраних спортсменами очок у 
боротьбі вільній і боротьбі греко-римській. 
 

Велоспорт-шосе 

 

Команда складається з спортсменів незалежно від статі.  

Програма змагань: 
 Юнаки: - індивідуальна гонка на час 20 км; 
    - гонка критеріум 50 км; 
    - групова гонка 80 км. 
 

 Дівчата: - індивідуальна гонка на час 15 км; 
    - гонка критеріум 30 км; 
    - групова гонка 50 км. 

 
Веслування на байдарках і каное 

 

Команда складається з спортсменів незалежно від статі. 
Програма змагань: 

Юнаки:   К-1 – 500 м, 1000 м, 5000 м 

       К-2 – 500 м, 1000 м, 5000 м 

       К-4 – 500 м, 1000 м 

       С-1 – 500 м, 1000 м, 5000 м 

   С-2 – 500 м, 1000 м, 5000 м 

   С-4 – 500 м, 1000 м 

Дівчата:     К-1 – 500 м, 1000 м, 3000 м 

    К-2 – 500 м, 1000 м, 3000 м 

    К-4 – 500 м 

    С-1 – 500 м 

    

Від кожної команди допускається 2 залікових човни в одиночках та один 
в двійках і четвірках. Кожен учасник має право виступати не більш ніж у 3-ох 

номерах програми. Командна першість визначається згідно набраних 
спортсменами очок у всіх видах програми. Особиста першість визначається 
згідно порядку приходу до фінішу у фіналі, решта місць - за кращим часом. 

Спортсмени допускаються до змагань при наявності страхового полісу. 
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Всі команди прибувають на змагання з флюгарками. 
 

Гімнастика спортивна 

 

Команда складається з спортсменів незалежно від статі. 
  

Юнаки 

1999 - 2000  МСУ  – довільна програма 

2000 - 2003  КМСУ – довільна програма 

2002 і мол. І р.   – довільна програма 

Дівчата 
1999 - 2002  МСУ  – довільна програма 

2002 - 2004  КМСУ – довільна програма 

 

Командна першість та першість у багатоборстві визначається /в 
змаганнях №1/ окремо серед команд юнаків та дівчат за найбільшою сумою 
балів трьох кращих спортсменів у кожному виді багатоборства. 

Переможці особистих змагань в окремих видах багатоборства 
визначаються у фінальних змаганнях серед восьми юнаків та вісьмох дівчат /за 
програмою МСУ, КМСУ - окремо/, які показали кращі результати в окремих 
видах багатоборства у командних змаганнях. 

Змагання проводяться згідно діючих міжнародних правил. 
Гімнастика художня 

 
 Склад команди: 5 спортсменів, 1 тренер, 1 суддя. 

  3 спортсменки 1999 – 2000 р.н.     
  2 спортсменки 2001 - 2003 р.н. 
 

Гімнастки 1999-2000 р.н. змагаються за програмою МС, 2001-2003 р.н. 
змагаються за програмою КМСУ.  

Спортсменки виконують вправи: без предмета, з скакалкою, обручем, 
м’ячем, булавою, стрічкою. 

До фінальних змагань з усіх видів вправ допускаються по вісім 

спортсменок у кожному розряді. 
Командна першість у багатоборстві визначається за результатами 4-х 

учасниць. 
Особиста першість визначається за найбільшою сумою балів, набраних 

учасницями у багатоборстві.  

Загальнокомандна першість визначається за результатами командної 
першості в багатоборстві, особистої першості та фінальних змагань. 

 

Дзюдо  

   
 Команда складається з 12 спортсменів незалежно від статі. 
 Змагання проводяться з вагових категорій: 
 - юнаки: 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 кг; 
 - дівчата: 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 кг. 
 Дозволяється здвоювання у двох вагових категоріях. 
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Легка атлетика 

 

Команда складається з спортсменів незалежно від статі. 
Програма змагань: 

Юнаки 

біг:   100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м,  

    110 м з/б, 400 м з/б, 2000 м з/п,  
    с/ходьба 5000 м, естафети: 4  100 м;  

стрибки:   у довжину, висоту, потрійний, з жердиною; 
метання:  спису, диску, молоту, штовхання ядра; 
8-борство:й (100 м, довжина, штовхання ядра, 400 м, 100 м з/б, 

висота, спис, 1000м). 
Дівчата 

біг:   100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 
100 м з/б; 400 м з/б; 1500 м з/п, с/ходьба 3000 м. 

    естафети: 4  100 м;. 

стрибки:   у висоту, довжину, потрійний, з жердиною; 
метання:  спису, диску, молоту, штовхання ядра; 
7-борство: (100 м з/б, висота, штовхання ядра, 200 м, довжина, 

спис, 800 м). 
 

На кожний вид програми можна заявити не більше 2 спортсменів. 
Кожний учасник може виступати в одному виді програми і одній естафеті. 

До командного заліку зараховуються 16 кращих результатів.  
 

Настільний теніс 

 

Змагання проводяться особисті з командним заліком для юнаків і дівчат у 
п’яти категоріях – одиночна, парна і змішана. 
 Усі зустрічі в особистих і парних іграх складаються з 5 партій. 

Особисті змагання  проводяться за олімпійською системою з визначенням 
1 - 16 місць. 

Систему проведення змагань буде визначено головною суддівською 
колегією на місці проведення змагань, у день приїзду, відповідно кількості 
учасників. 
 За однакової кількості очок у двох і більше команд, перевага віддається 
команді, що має послідовно більшу кількість 1, 2, 3 і т.д. місць. 

 

 

Плавання 

 

Команда складається з спортсменів незалежно від статі.  

Від команди допускаються у кожному номері програми необмежена 
кількість спортсменів, в естафеті по одній команді. Для командного заліку 
кожний учасник має право виступати у трьох індивідуальних номерах програми 
і естафетах.  
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У кожному номері програми проводиться один фінальний заплив. 
Команда території, що має спортсменів яким нараховуються паралельні 

очки у індивідуальних номерах програми, має право включити до складу 
команди у тій же кількості додаткових спортсменів для участі тільки у 
естафетному плаванні.  

До командного заліку зараховується кращі результати трьох естафет. 
 

Програма змагань 

Вільний стиль 50 м, 100 м, 200 м, 400 м - дів., юн., 800 м дів., 

1500 м юн.; 
Брас     50 м, 100 м, 200 м   - дів., юн.; 
Батерфляй    50 м, 100 м, 200 м   - дів., юн.; 
На спині    50 м, 100 м, 200 м   - дів., юн.; 
Комплексне плавання  200 м, 400 м             - дів., юн.; 
Естафети 4  50 м в/с, 4  100 м в/с,  

4  100 м комбінована - дів., юн. 
 

Спортивне орієнтування 

 

Команда складається з 12 спортсменів незалежно від статі, за умови що 

до складу команди повинно входити не менше 4 дівчат незалежно від віку.   

Програма змагань 

 Короткі дистанції, спринт, довгі та середні дистанції.   
 Жеребкування учасників проводиться згідно Правил змагань спортивного 
орієнтування. 

Результат учасника в особистому заліку і індивідуальних змаганнях у 
заданому напрямку визначається за меншим часом проходження дистанції від 
моменту старту до фінішу. 

У разі однакової кількості очок у двох і більше команд територій перевага 
надається команді, яка має послідовно I, II і далі особистих місць на довгій 
дистанції.  

 

Шахи 

 

 Змагання командні та проводяться за швейцарською системою у 7-9 турів 
окремо серед юнаків і дівчат у швидких шахах і з блискавичних шахів (бліцу). 
 Контроль часу для змагань з швидких шахів - 10 хвилин кожному 
учаснику до закінчення партії з додаванням 5 секунд за кожний зроблений хід, 
починаючи з першого. Очікування суперника при спізненні – 10 хвилин. 
Контроль часу для змагань з блискавичних шахів (бліцу) – 3 хвилини до 
закінчення партії кожному учаснику з додаванням 2 секунд за кожний 
зроблений хід, починаючи з першого. Очікування суперника при спізненні – 3 

хвилини. 
 Місця, зайняті командами у виді програми визначаються за більшою 
кількістю набраних очок (перемога - 2 очка, за нічия - 1 і  поразка - 0 очок). У 
разі рівності очок у двох і більше команд місця визначаються послідовно:  

- за сумою очок, набраних всіма гравцями команди; 
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- за результатами особистої зустрічі; 
- за кращим результатом на вищій дошці – 1-й, 2-й; 
- за кількістю перемог; 
- жеребом. 

 За місця, зайняті командами у кожному виді програми нараховуються 
очки згідно таблиці з командних  видів програми.  
 Результати у загальнокомандному заліку підводяться за сумою очок 
юнацької та дівочої команд у обох видах програми. У разі рівності очок у двох і 
більше команд, то перевага віддається команді, що посіла більше послідовно 1, 
2, 3 і т.д. місць. 
 

 

 

 

VІІ. Безпека та підготовка місць проведення заходу 

 

Згідно з Постановою 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”:  
- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;  
- контроль за підготовкою спортивних споруд та дотримання правил 

безпеки під час проведення змагань здійснює робоча комісія, яка 
утворюється відповідними структурними підрозділами освіти і науки, 
фізичної культури і спорту міст, районів; 

- власник спортивної споруди не менше ніж за 4 години до початку змагань 
складає акт про готовність спортивних споруд, який засвідчують 
представники Дніпропетровського обласного відділення (філія) Комітету 
з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, 

власника спортивної споруди, головний суддя, лікар; 

- невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що може стати 
причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань та 

тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України. 
 

VІIІ. Умови визначення  
першості та нагородження переможців і призерів 

 

 На V СІШО розігруються і визначаються: 
 - загальнокомандна першість по групах серед команд територій; 
 - командна першість серед збірних команд територій; 

 - командна першість серед ДЮСШ і СДЮШОР;  

- особиста першість серед учасників з видів спорту. 
 Загальнокомандне місце серед команд територій визначається за 
найменшою сумою місць, що зайнято збірною командою території у всіх видах 
спорту.  

Підведення підсумків загальнокомандної першості V СІШО серед команд 
територій визначається по групах за кращими виступами команд: 



 

  

14 

  для І групи з тринадцяти, ІІ групи - одинадцяти, ІІІ групи – 

дев’яти видів спорту. 
Очки нараховуються спортсменам у видах спорту при умові виконання 

спортивного розряду, згідно допуску до змагань з виду спорту.  
При рівності очок у двох чи більше збірних команд територій, при 

визначенні командної першості у виді спорту, перевага віддається тій, що має 
більше перших, других і т.д. особистих місць. 

При визначенні загальнокомандної першості по групах серед команд 
територій у випадку рівності очок у двох чи більше збірних команд територій, 
перевага надається тій, що має більше перших, других і т.д. командних місць у 
видах спорту.  

Командні місця в кожному виді спорту визначаються за найбільшою 
сумою очок, що нараховуються за наведеною нижче таблицею: 

 

 

Таблиця нарахування очок 

 

 

зайняті 
місця 

н а р а х у в а н н я     о ч о к 

командні види 

програми 

індивідуальні  
види програми 

індивідуальні види 
програм 

з легкої атлетики 

1 72 36 36 

2 60 30 33 

3 50 25 30 

4 40 20 27 

5 34 17 25 

6 28 14 23 

7 22 11 21 

8 18 9 19 

9 16 8 16 

10 14 7 15 

11 12 6 14 

12 10 5 13 

13 8 4 12 

14 6 3 11 

15 4 2 10 

16 2 1 9 

17   8 

18   7 

19   6 

20   5 

21   4 

22   3 

23   2 

24   1 
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Командам територій з баскетболу, волейболу, гандболу і 
футболу серед юнаків та дівчат, які не отримали права участі у фінальних 
змаганнях, очки нараховуються за зайняті місця в зональних змаганнях:  

за ІІІ місце в зоні, 9 - 12 місце  10 очок;  
за IV місце в зоні, 13 - 16 місце  14 очок; 

за V місце в зоні, 17 - 20 місце  18 очок і т.д. 
Очки нараховуються по розділу ”командні види програми” в наступних 

видах спорту: велоспорт-шосе - критеріум, веслування на байдарках і каное - 

двійки, четвірки, гімнастика спортивна - командні змагання серед юнаків та 
дівчат окремо, гімнастика художня – командні змагання, легка атлетика – 

багатоборство, естафети та плавання – естафети.  
  В велоспорті  шосе – групова гонка серед юнаків і дівчат, очки 

нараховуються по розділу ”індивідуальні види програми з легкої атлетики”. 

У решті видів спорту очки нараховуються згідно таблиці. 
Всі питання, що виникають відносно належності спортсменів до територій 

або визначення надання спортсменам паралельних заліків, вирішується 
Головною суддівською колегією V СІШО не пізніше ніж за 15 днів до початку 

змагань з виду спорту (на підставі заявок на участь в змаганнях), списків 
збірних команд України та рішень комісії Мінмолодьспорту України про 
перехід спортсменів. 

Спірні питання щодо нарахування очок командам територій у видах 
спорту, розглядаються Головною суддівською колегією V СІШУ в термін не 
пізніше 30 днів після завершення змагань з виду спорту. 

Команди  територій, які посіли І - ІІІ місця в групах у загальнокомандному 
заліку нагороджуються кубками, дипломами відповідних ступенів. 

Збірні команди територій, які посіли І - ІІІ місця в видах спорту, 
нагороджуються дипломами відповідних ступенів. 

Спортсмени, які посіли І, ІІ, ІІІ місце у змаганнях з видів спорту, 
нагороджуються дипломами. 

 

ІХ. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення 

учасників змагань 

 

Витрати участі у змаганнях V СІШО (харчування, проїзд, проживання) 
здійснюються за рахунок районних, міських управлінь, відділів освіти і науки 

та фізичної культури і спорту, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, інших 
навчальних закладів..  

Харчування суддів, нагородження за рахунок департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації. 

Команди з видів спорту повинні мати єдину спортивну форму.  
 

Х. Строки та порядок подання заявок на участь у заході 
 

Попередні заявки на участь у змаганнях від команд територій подаються 

до 20 січня 2016 року до Дніпропетровського обласного відділення (філія) 
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, 

е-mail: doufvs@ukr.net. 

mailto:xxxxxx@xxx.xxx
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У попередній заявці необхідно вказати кількість спортсменів, 
тренерів, суддів та обслуговуючого персоналу по кожному виду спорту, 
відповідно з розділом ІV. Учасники заходу, у боротьбі (вільна, греко-римська) 
- окремо по кожному виду боротьби.  

Іменні заявки з усіма документами на участь у змаганнях з виду спорту, 
подаються до 15 години в день приїзду у Головну суддівську колегію за місцем 
їх проведення. Команди яки прибули пізніше, до змагань не допускаються.  

Тренер-представник команди території подає до ГСК з виду спорту: 

- надруковану іменну заявку у двох примірниках (форма додається), 
завірену управліннями, відділами освіти і науки, фізичної культури і спорту та 
лікарем; 

- звіт головного судді про проведення відбіркових територіальних змагань 
ІІ етапу з виду спорту; 

- технічну заявку; 
- на кожного спортсмена - паспорт (школярі віком 16 років і старші), 

свідоцтво про народження, учнівський квиток (з фотокарткою). Якщо у 
свідоцтві про народження є відмітка про отримання паспорту - лише паспорт; 

- страховий поліс; 
При відсутності будь-якого з вище зазначених документів, спортсмени 

або команди до змагань не допускаються. 
Форма заявки 

Заявка  
на участь в V Спортивних іграх школярів області з _______  

від _________           _____________________________________________ 

(назва міста, району)  
 

№ 

з/п 

прізвище 
імя 

рік  
народження 

спортивний 
розряд 

місто назва 
ДЮСШ, 

СДЮШОР 

назва 

СНЗСП 

  

номер 
програми 

прізвище 
тренера 

дозвіл 
лікаря 

 
 До змагань допущено всього: _______ спортсменів.  

 

Тренер-представник  _______П. І. Б.   Лікар   _______ П. І. Б. 
 

Начальник управління, відділу 

освіти і науки_______________      ________ П. І. Б. 
М.П. 
 

Начальник управління, відділу молоді      

та спорту         ________ П. І. Б. 
М.П. 


