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1. Цілі та завдання
Фінальні змагання Гімназіади України  2018 року з _________________

(далі – фінал Гімназіади) проводиться з метою:
широкого  залучення  здобувачів  середньої  освіти  до  занять  фізичною

культурою та спортом;
подальшого розвитку виду спорту і його популяризації;
підвищення рівня майстерності;
відбору  сильніших  учасників  до  складу  збірної  команди  України  для

участі у Всесвітній літній гімназіаді 2018 року;
активізації навчально-тренувальної роботи в закладах фізичної культури

і спорту.

2. Строки і місце проведення змагань
Фінал Гімназіади проводиться з  __ ____________ по __ ____________

2018 року в м. _____________ за адресою: _____________________________. 

3. Організація та керівництво проведенням змагань
Керівництво  організацією  та  проведенням  фіналу  Гімназіади

здійснюється Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти
і науки України (далі  –  Комітет)  та Федерацією ________________ (далі  –
Федерація).

Відповідальність  за  підготовку  та  безпосереднє  проведення  фіналу
Гімназіади  покладається  на  ____________  обласне  відділення  (філію)
Комітету,  суддівську  колегію,  яка  узгоджена  Федерацією,  і  склад  якої
затверджується відповідним наказом Комітету.

4. Учасники змагань
До  участі  у  фіналі  Гімназіади  допускаються  учасники  відповідно  до

розділу  IV «Учасники  заходу»  Регламенту  проведення  Гімназіади  України
2018 року від 17.11.2017 р. № 1.



5. Характер заходу
Фінал Гімназіади проводиться відповідно до розділу V «Характер заходу»

Регламенту проведення Гімназіади України 2018 року від 17.11.2017 р. № 1,
даного Регламенту та діючих правил з виду спорту.

6. Програма проведення змагань
Дата _______ (день приїзду)
10.00 – засідання мандатної комісії, реєстрація учасників
11.00 – нарада суддів та представників.

Дата _______
11.00 – урочисте відкриття змагань,
15.00 – початок командних змагань.

Дата ________
10.00 – продовження командних змагань,
15.00 – продовження командних змагань. 

Дата ________
10.00 – продовження командних змагань,
15.00 – закінчення командних змагань.

Дата ________
10.00 – підведення підсумків змагань,
12.00 – нагородження переможців та призерів,
15.00 – урочисте закриття змагань.

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань
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».

8. Визначення та нагородження переможців і призерів
Умови визначення та нагородження переможців і призерів здійснюється

відповідно  до  розділів  VI  «Визначення  переможців  і  призерів»,
VII «Нагородження  переможців  і  призерів»  Регламенту  проведення
Гімназіади України 2018 року від 17.11.2017 р. № 1.

9. Умови фінансування заходу 
та матеріальне забезпечення учасників

Витрати на участь команд у фіналі  Гімназіади (проїзд в обидва кінці,
добові в дорозі, розміщення, харчування спортсменів та тренерів) за рахунок
коштів організацій, інших організацій, що відряджають. 

Витрати на організацію та проведення фіналу Гімназіади (відрядження,
проживання,  харчування  іногородніх  суддів,  харчування  місцевих  суддів,
придбання  канцтоварів,  нагородження  переможців,  медичне  забезпечення)
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здійснюються  за  рахунок  коштів   державного  бюджету,  передбачених
Календарним  планом  фізкультурно-оздоровчих  та  спортивних  заходів
Комітету  на  2018  рік  і  кошторису,  затвердженого  Комітетом  та  коштів
Федерації.

10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях
Заявки  на  участь  у  фіналі  Гімназіади  подаються  до  _____________

обласного відділення (філії) Комітету (вказати контактні дані).
Представник  команди в  день приїзду  на змагання  подає  до мандатної

комісії наступні документи:
–  іменну  заявку,  надруковану  в  двох  примірниках  (форма  додається)  і
завірену  лікарем,  в  якій  обов’язково  вказати  повну  назву  кожного
навчального закладу, його абревіатуру;
– технічну заявку;
–  звіти  головних  суддів  про  проведення  територіальних  змагань  з  видів
спорту.

На кожного учасника подаються:
– паспорт громадянина України (свідоцтво про народження);
– учнівський квиток (пластиковий) або довідка з навчального закладу;
– страховий поліс;

Примітки:
при  відсутності  будь-якого  з  документів  спортсмени  або  команди  до

змагань не допускаються;
до  змагань  допускаються  команди  та  учасники,  які  підтвердили  в

установлений термін свою участь.

11. Інші умови
Оперативний  звіт  (повинен  містити  3  -  4  фото  з  різних  ракурсів)

подається  _________  обласним  відділенням  (філією)  Комітету  в  день
закінчення  змагань  на  електронну  адресу:  alyona.chigrin@gmail.com
(Чигрин Олена, моб. тел.: (095)753-85-59).

Звіт  головного  судді  змагань  подається  в  день  закінчення  змагань  до
____________ обласного відділення (філії)  Комітету. ____________ обласне
відділення (філія) опрацьовує звіт головного судді в 5 денний термін після
отримання та звітує перед Комітетом.

Засідання  мандатної  комісії  проводиться  особами,  які  призначаються
головним  суддею  змагань.  До  складу  мандатної  комісії,  в  обов’язковому
порядку  входить  представник  ____________  обласного  відділення  (філії)
Комітету. Протокол засідання мандатної комісії є невід’ємною частиною звіту
головного судді.

Цей Регламент є додатком до Регламенту проведення Гімназіади України
2018 року від 17.11.2017 р. № 1 та є офіційним викликом на змагання.
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