”ЗАТВЕРДЖУЮ”
Начальник Дніпропетровського
обласного відділення (філії) Комітету з
фізвиховання та спорту МОН України
______________ Є.О. БУРЯ

«09»02.2017р.
РЕГЛАМЕНТ
проведення чемпіонатів області серед учнів дитячо-юнацьких
спортивних шкіл у 2017 році
1. Цілі і завдання заходу
Чемпіонати з видів спорту серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Дніпропетровської області незалежно від відомчої належності проводяться з метою:
- підвищення якості роботи спортивних шкіл, підготовки спортивних
резервів до збірних команд області та України;
- підведення підсумків роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл в напрямку
фізкультурно-оздоровчої роботи, масового спорту та спорту вищих досягнень.
II. Терміни, місця проведення обласних змагань
серед ДЮСШ незалежно від відомчої належності
№

Види спорту

Рік
народжен
ня

Термін
проведення

1 юнаки (фінал)
2

2001-2002
2002 і мол

3 дівчата (фінал)

Склад команди
уч

трен.

суд

14-16.04.17
29.09-01.10.17

12
12

2
2

1
1

2001-2002

за признач.

12

2

1

4 юнаки
5 дівчата

2003-2004
2003-2004

21-22.04.
28-29.04

12
12

2
2

1
1

Боротьба греко6 римська

2002-2003

11-12.10

12

2

1

2002-2004
2006-2008
2004-2006

10-11.03.17
19-20.05.17
6-7.10.17

12
12
12

2
2
2

1
1
1

Баскетбол

Боротьба вільна
7 юнаки, дівчата
8 юнаки, дівчата
9 юнаки, дівчата

Місце
проведення

ДЮСШ № 5
м. Кривого
Рогу
за признач.
ДЮСШ
Верхньодніпро
вського району
ДЮСШ
Верхньодніпро
вського району
ДЮСШ № 2
м. Кривого
Рогу

П.І.Б.
Відповідальног
о

Головного
судді

Безкорований
В.М.
директор
ДЮСШ № 5
0972941855
за признач.
Сулима Ю.М.
директор
ДЮСШ
0673024555
Сулима Ю.М.
директор
ДЮСШ
0673024555
Малиш П.П.
директор
ДЮСШ № 2
0674251770

Давидов І.І.
Давидов І.І.

за признач.
Котко В.В.

Ковтун В.І.

Лозний О.В.

10
11

Волейбол
юнаки (фінал)
дівчата (фінал)

2002-2003
2002-2003

07-08.04.17
04-05.05.17

12
12

2
2

1
1

ДЮСШ
Царичанського
району

12
13

юнаки (фінал)
дівчата (фінал)

2004-2005
2004-2005

19-21.10.17
03-04.11.17

12
12

2
2

1
1

14

Плавання

2004-2006

7-8.04.17

14

2

1

ДЮСШ
м.
Новомосковськ
а
ДЮСШ № 2
м. Кривого
Рогу

15

Футбол (юнаки)
(фінал)

2005-2006

11-12.05.17

18

2

1

ДЮСШ
м.
Новомосковськ
а

Футбол (юнаки)
(фінал)

2003-2004

31.05-01.06.17

18

2

1

ДЮСШ
Магдалинівськ
ого району

Футзал
(фінал)

2006-2007

Гандбол (юнаки,
дівчата)

2002-2006

16

17

18
19

24-25.11

Згідно
календарного
плану
федерації
гандболу
області

12

2

14
14

КЗ»Верхньодні
п-ровська
ДЮСШ»

1

2
2

1
1

ДЮСШ м.м.
Кривого Рогу,
Кам’янська,
Тернівки

Толошна С.М.
директор
ДЮСШ
0966710453
0665764858

Безрукавий
І.О.
Шкраева Н.А.

Жуков В.В.
директор
ДЮСШ
0677303017
Малиш П.П.
директор
ДЮСШ
0674251770
Жуков В.В.
директор
ДЮСШ
0677303017

Рублевський
Б.Б.
067-88-53-904

Осадчий В.А.
директор
ДЮСШ
0984685806
Сулима Ю.М.
директор
ДЮСШ
0673024555
Усенко О.П.
голова
федерації
гандболу
області

Біла Л.Л.

Сігєєв О.І.
068-952-40-21

Халатур ВІ.В.

Тараненко
В.В.
Каганець
Н.Д.
Кравцов Г.В.
Осілов О.В.
Злобіна О.О.
Усенко О.П.

За пропозиціями ДЮСШ програма обласних змагань може бути доповнена.
День приїзду вказано першим.
ІІІ. Організація та керівництво проведенням заходу
Загальне керівництво підготовкою та проведенням чемпіонатів
здійснюється Дніпропетровським обласним відділенням (філією) Комітету з
фізичного виховання та спорту МОН України.
Відповідальність за організацію та підготовку змагань покладається на
керівників ДЮСШ, де проводяться змагання.
Безпосереднє проведення змагань здійснюється суддівською колегією
змагань з виду спорту.
Головні судді та суддівські колегії з видів спорту визначаються обласним
відділенням (філія) комітету з фізичного виховання та спорту МОН України
за поданням (рекомендаціями) обласних, місцевих федерацій з видів спорту.
Головні судді з окремих видів спорту надають звіт про проведення
змагань до обласного відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та
спорту МОН України (49000, м. Дніпро, вул. В’ячеслава Лепинського, 16,
відповідно до вимог «Інструкції головного судді та головного секретаря
змагань з виду спорту » ( у паперовому вигляді) та попередньо на
е-mail: doufvs@ukr.net
Медичне обслуговування змагань забезпечують організації, що проводять
змагання.
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ІV. Учасники заходу.
У змаганнях беруть участь вихованці ДЮСШ, які мають відповідну
фізичну підготовку та дозвіл лікаря на участь у змаганнях.
V. Умови проведення змагань.
Змагання з виду спорту проводяться при умові, що заявлено не менше
3-х учасників в номері програми чи 3-х команд у виді спорту з різних
територій.
VI. Програма змагань:
баскетбол, волейбол, гандбол, футбол
Змагання проводяться згідно діючих правил федерацій України, для
відповідних вікових груп.
Система проведення змагань визначається на нараді представників в день
приїзду.
Розподіл по відбірковим групам здійснюється після надання попередніх
заявок.
Визначення переможців за однаковою кількістю очок у двох і більше
команд, перевага надається команді, що має:
У баскетболі:
- більшу кількість перемог;
- більшу кількість перемог в зустрічах між ними;
- краще співвідношення забитих та пропущених очок в зустрічах між
ними;
- краще показник очок в усіх зустрічах.
У волейболі:
- більшу кількість перемог;
- краще співвідношення виграних і програних партій в усіх зустрічах;
- більша кількість виграних партій та менша кількість програних;
- за результатами гри між спірними командами.
У гандболі:
- більшу кількість перемог;
- 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:
- краща різниця забитих та пропущених м’ячів;
- більшу кількість забитих м’ячів;
- кращі показники в зустрічі між ними (очки, більше забитих, менше
пропущених м’ячів, менша кількість жовтих та червоних карток);
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- менша кількість пропущених м’ячів;
- менша кількість жовтих та червоних карток;
- за допомогою жереба;

Боротьба (вільна, греко-римська), дзюдо
Змагання проводяться у вагових категоріях для відповідних вікових груп,
згідно правил проведення змагань в Україні.
Дозволяється здвоювання в двох вагових категоріях.
Командне місце визначається за найбільшою сумою набраних
спортсменами очок.
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.
У кожному номері програми сильніший заплив проводиться згідно
попередніх результатів.
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 тільки для участі у
естафетному плаванні.
До командного заліку зараховується результати кращих трьох естафет.
Програма змагань.
Вільний стиль
Брас
Батерфляй
На спині
Комплексне плавання
Естафета

50м, 100м, - дів., юн.
50м, 100м, - дів., юн.
50м, 100м, - дів., юн.
50м, 100м, - дів., юн.
100м, 200м - дів., юн.
4  50м в\ст.,н\сп.,бр.,бат.,
4  50м комбінована.

VII. 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 культурновидовищних заходів”:
- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;
Власник спортивної споруди не менше ніж за 4 години до початку
змагань складає акт про готовність спортивних споруд, який засвідчують.
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Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що може стати
причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення
змагань, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством
України.
VIII. Нагородження
Команди, які посіли І - ІІІ місця, нагороджуються дипломами відповідних
ступенів обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України.
IX. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення
учасників змагань
Проїзд, харчування, проживання за рахунок організацій, що їх
відряджають.
Х. Строки та порядок подання заявок на участь у заході.
Попередні заявки на участь у змаганнях від команд ДЮСШ подаються до
25 лютого 2017р. на електронну пошту обласного відділення (філії) Комітету
з фізичного виховання та спорту МОН України е-mail: doufvs@ukr.net та на
адресу відповідального за проведення змагань з виду спорту за формою, що
додається.
Іменні заявки з усіма необхідними документами на участь у змаганнях з
виду спорту, подаються до 11 години в день приїзду на змагання до
Головної суддівської колегії за місцем їх проведення. Команди, які прибули на
змагання пізніше визначеного терміну, питання розміщення своїх учасників
вирішують самостійно.
Тренер-представник команди території подає до ГСК змагань:
- надруковану іменну заявку у двох примірниках (форма додається),
обов’язково завірену лікарем та керівником закладу;
- технічну заявку;
- на кожного спортсмена - паспорт (школярі віком 16 років і старші)
або свідоцтво про народження, учнівський квиток (з фотокарткою). Якщо у
свідоцтві про народження є відмітка про отримання паспорту - лише паспорт.
- страховий поліс (згідно правил змагань);
При відсутності будь-якого з вищезазначених документів,
спортсмени або команди до змагань не допускаються.

Заступник начальника відділення
(філії)
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І.К. Шкловський

Додаток
до регламенту
Форма заявки(зразок)
Заявка
на участь в обласних змаганнях серед учнів дитячо-юнацьких спортивних
шкіл з _______________________
від _________________________________________
№
рік
п
Прізвище імя народж

ення

п

спортив
ний
розряд

ДЮСШ,
номер
прізвище
СДЮСШОР програми тренера

місто

дозвіл
лікаря

До змагань допущено всього:
Лікар
___________ П. І. Б.
Тренер-представник _________ П. І. Б.
Директор ДЮСШ (або іншого закладу)______________П.І.Б.
М.П. ДЮСШ або іншого закладу

Форма попередньої заявки (зразок)
від _________________________________________
№

Вид спорту

Склад команди
юн.

Директор ДЮСШ

дів.

______________

трен.

суд.

________________

підпис

П.І.Б.
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Кількість осіб,
які будуть
проживати

