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РЕГЛАМЕНТ
проведення Спартакіади серед учнів професійно-технічних 
навчальних закладів України у 2017/2018 навчальному році

І. Цілі і завдання

Спартакіада серед учнів професійно-технічних навчальних закладів 
України у 2017/18 навчальному році (далі -  Спартакіада) проводиться з метою 
масового залучення учнівської молоді до систематичних занять фізичною 
культурою і спортом, підвищення рухової активності та зміцнення їх здоров’я, 
підготовки до високопродуктивної праці та захисту держави, розвитку і 
популяризації видів спорту, визначення найсильніших команд і спортсменів.

II. Строки проведення Спартакіади

Спартакіада серед учнів професійно-технічних навчальних закладів 
проводиться поетапно:

I етап -  у навчальних закладах (жовтень -  грудень);
II етап -  в областях (грудень -  лютий);
III етап -  фінальні змагання (лютий -  травень).
Проведення фінальних змагань буде визначено після отримання 

підтверджень від територій.

III. Організація та керівництво проведенням Спартакіади

Загальне керівництво підготовкою та проведенням Спартакіади 
здійснюється Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти 
і науки України (далі -  Комітет).

Організація і проведення змагань І етапу покладається на адміністрацію 
навчального закладу.

Проведення II етапу змагань в областях здійснюється департаментами 
(управліннями) освіти і науки обласних та Київської міської
держадміністрацій спільно з обласними та Київським міським відділеннями 
(філіями) Комітету.

Відповідальність за підготовку, проведення та участь у фінальних 
змаганнях з видів спорту (організація прийому, розміщення, харчування, 
медичне обслуговування, відправлення до місць проживання спортсменів, 
тренерів, суддів, представників команд та інше) покладається на обйасні, 
Київський міський департамент (управління) освіти і науки
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облдержадміністрацій та обласні, Київське міське відділення (філії) Комітету з 
фізичного виховання та спорту, на території яких проводяться змагання та 
Головну суддівську колегію з видів спорту.

IV. Учасники Спартакіади

У фінальних змаганнях Спартакіади з видів спорту беруть участь збірні 
команди областей та м. Києва.

Збірна команда складається з учнів професійно-технічних навчальних 
закладів віком до 19 років.

Склад команди:
теніс настільний -  5 осіб (2 юнаки + 2 дівчини + 1 представник;
баскетбол 3x3 -  10 осіб (4 юнаки + 4 дівчини + 2 представники. Під час 

гри допускається присутність у зоні майданчика не більше двох (2) осіб -  один 
(1) гравець та один (1) керівник (викладач) фізичної культури;

волейбол (юнаки) -  14 осіб (12 гравців + 2 представника);
(дівчата) -  14 осіб (12 гравців + 2 представника);

футзал (юнаки) -  14 осіб (12 гравців + 2 представника);
легка атлетика -  14 осіб (6 юнаків + 6 дівчат + 2 представника).

V. Характер заходу

Змагання особисто-командні проводяться окремо серед юнаків та дівчат.
Система проведення змагань буде визначена суддівською колегію в 

залежності від кількості учасників.
Фінальні змагання проводяться за діючими правилами змагань з видів 

спорту та комплексним заліком для областей та м. Києва у загальнокомандній 
першості.

VI. Умови проведення змагань

II етап -  не пізніше ніж за місяць до проведення фінальних змагань.
Звіт про проведення II етапу від обласних та Київського міського 

відділень (філій) Комітету надати на електронну адресу: к1У52@икг.пе1 не 
пізніше п'яти днів після проведення змагань.

Фінальні змагання

№ з/п Вид спорту Термін
проведення

Місце проведення

1 . Теніс настільний 20 -  23 лютого За призначенням
2. Баскетбол (юнаки) 3x3 13-15 березня За призначенням
3. Баскетбол (дівчата) 3x3 14-16 березня За призначенням
4. Волейбол (юнаки) 2 7 -3 0  березня За призначенням
5. Волейбол (дівчата) 2 8 -3 0  березня За призначенням
6. Футзал (юнаки) 17-20 квітня м. Ужгород
7. Легка атлетика 15-18 травня За призначенням
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Підведення підсумків

На фінальних змаганнях Спартакіади визначається:
особиста першість;
командна першість;
загальнокомандна першість.
Для підведення підсумків до загальнокомандного заліку входять шість 

кращих результатів з видів спорту.
Загальнокомандна першість серед збірних команд територій 

визначається за найменшою сумою місць зайнятих командами у видах спорту.
При умові однакової кількості суми місць, перевага надається команді, у 

якої більше 1, 2, 3 і т.д. місць.
У разі неучасті команди в одному із видів спорту їй даються очки за 

останнє місце + одне штрафне очко відповідно до кількості команд які не 
брали участь у даному виді.

VII. Нагородження переможців і призерів

Спортсмени, які посіли: І -  III місця в особистій першості з видів спорту 
нагороджуються медалями та дипломами Комітету.

Спортсмени, які посіли: І -  III місця у командних видах спорту та 
представники команди нагороджуються медалями та дипломами Комітету.

Команди, що посіли І -  III місця у змаганнях з видів спорту, 
нагороджуються кубками та дипломами Комітету.

Збірні команди територій, які посіли І -  III місця у загальнокомандному 
заліку Спартакіади нагороджуються кубками та дипломами Комітету.

Таблиця нарахування очок в видах спорту

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 

програми 
з легкої атлетики

1 72 36 36
2 60 З О 33
3 50 25 з о
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 1 3
1 3 8 4 12
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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

VIII. Умови фінансування та матеріального забезпечення
учасників Спартакіади

Витрати на організацію та проведення І етапу здійснюються за рахунок 
коштів навчальних закладів.

Витрати на проведення відбіркових змагань в областях, місті Києві та 
участь збірних команд територій на змагання (проїзд в обидва кінці, добові в 
дорозі, проживання, харчування учасників змагань та представників) 
здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, спеціального фонду 
навчальних закладів та інших організацій що відряджають.

Витрати на участь команд у фінальних змаганнях Спартакіади (проїзд в 
обидва кінці, добові в дорозі, харчування спортсменів та тренерів) за рахунок 
ПТНЗ, коштів державних організацій, інших організацій, що відряджають.

Витрати з організації і проведення фінальних змагань (відрядженню, 
проживанню, харчуванню іногородніх суддів, харчуванню місцевих суддів, 
проживанню спортсменів та тренерів, придбанню канцтоварів, нагородної 
атрибутики, медичне забезпечення) здійснюються за рахунок коштів 
державного бюджету, передбачених Календарним планом фізкультурно- 
оздоровчих та спортивних заходів Комітету на 2018 рік.

Фінансові умови можуть бути змінені.
Виїзд команд на фінальні змагання дозволяється при умові одержання 

офіційного виклику Комітету.

IX. Безпека та підготовка місць проведення змагань

Підготовка спортивних споруд здійснюється відповідно до Положення 
про порядок підготовки 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 та забезпечення належного технічного стану спортивних 
споруд покладається на їх власників.



Попередні заявки на участь у змаганнях Спартакіади подаються 
територіями до ГСК за адресою: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 46, Комітет з 
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України тел./факс 
486-62-19 або за електронною адресою: к1У§2@икг.пеї до 10 лютого 2018 року.

У попередній заявці необхідно вказати кількість спортсменів 
і тренерський склад (юнаків і дівчат окремо), які заявляються у виді спорту.

Тренер-представник команди в день приїзду на змагання подає в комісію 
по допуску наступні документи:

заявку (у двох примірниках, в якій обов’язково вказати повну назву 
кожного ПТНЗ, його абревіатуру), підписану представником команди, 
начальником департаменту (управління) освіти і науки обласних, Київської 
міської держадміністрацій, начальником обласного та Київського міського 
відділення (філії) Комітету та завірену лікарем в якій обов’язково вказати 
повну назву кожного ПТНЗ, його абревіатуру;

Копію звіту головного судді про проведення змагань з виду спорту 
попередніх етапів Спартакіади.

Заявка команди обов’язково має бути завірена печаткою медичного 
закладу, мати дату проходження медичного огляду та підпис і прізвище 
лікаря.

На кожного спортсмена:
учнівські квитки учнів або довідки з місця навчання з фотокарткою, 

завірені директором ПТНЗ;
паспорт або свідоцтво про народження. Якщо у свідоцтві про 

народження є відмітка про отримання паспорту - тільки паспорт;
поліс медичного страхування від нещасного випадку для кожного учня 

на час проведення змагань.
Звіт головного судді про проведення відбіркових територіальних 

змагань з виду спорту.
Примітка. При відсутності будь якого з вищезазначених документів 

спортсмени або команди до змагань рішенням суддівської колегії можуть бути 
не допущеними.

Виїзд спортсменів і команд на змагання дозволяється лише після 
одержання офіційного виклику.

X. Порядок і строки подання заявок
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З Р А З О К

Заявка
на участь у Спартакіаді серед учнів професійно-технічних 
навчальних закладів України у 2017/18 навчальному році

збірної команди___________________________________________
область (місто)

на участь в змаганнях________ .__________________ команд юнаків/дівчат

№
з/п

Прізвище, ім'я та 
по батькові 

в алфавітному 
порядку

Дата
народження

учня/
керівника

(викладача)
фізкультури

Курс та назва 
ПТНЗ

Підпис лікаря, 
відмітка

1 . . .

4

Іваненко 
Тарас Петрович

14.09.1998 III курс 
Вищого 

професійного 
училища № 7

Допущен. 
14.02.17 
Підпис лікаря 
Печатка лікаря

1 . Петренко 
Іван Васильович

03.10.1948 Викладач
фізичної
культури

Телефон

Всього до участі у змаганнях допущено_____________осіб

Лікар медичної установи___________________Прізвище, ім'я та по батькові
підпис, печатка

Начальник відділення (філії)
Комітету з ФВС МОН України______________Прізвище, ім'я та по батькові

М.П.

Начальник департаменту 
(управління) освіти і науки
облдержадміністрації _____________________Прізвище, ім'я та по батькові

М.П.
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ПРОГРАМА ФІНАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ
Система змагань по видам спорту визначається в залежності від 

кількості команд, які приймають в них участь. При наявності шести і менше 
команд змагання проводяться по коловій системі. При наявності семи і більше 
команд змагання проводяться по змішаній системі в підгрупах, а далі по дві 
команди виходять до фіналу, решта команд розігрують місця в стикових іграх.

Усі змагання проводяться згідно з правилами, затвердженими 
відповідними Федераціями України.

ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ

Змагання особисто-командні.
Усі зустрічі в особисто-командних змаганнях складаються з п’яти партій. 

Змагання проводяться за олімпійською системою, з визначенням усіх місць у 
п’яти розрядах (особистий -  юнаки і дівчата; парний -  юнаки і дівчата; 
змішаний парний розряд).

Командний залік визначається за найменшою сумою місць у всіх 
розрядах.

БАСКЕТБОЛ

Матч складається з чотирьох періодів по десять хвилин з перервами по 
дві хвилини. Перерва між другою і третьою чвертями гри становить 
п'ятнадцять хвилин. Після закінчення великої перерви команди обмінюються 
кошиками. У разі, коли команди після закінчення ігрового часу набрали 
однакову кількість очок, призначається овертайм (зазвичай п'ять хвилин 
додаткового часу). Якщо після додаткового часу рахунок залишається рівним, 
то призначається другий, третій і т.д. овертайм, до тих пір, поки не 
визначиться переможець гри.

За одне влучення в кошик призначається:
1 очко - за кожен точний кидок зі штрафної лінії;
2 очки - кидок з середньої або близької дистанції (ближче трьох очкової лінії);
3 очки - кидок з-за трьох очкової лінії, з відстані понад 6 м. 25 см.

ВОЛЕЙБОЛ

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.

Якщо у групових змаганнях дві або більше команди наберуть однакову 
кількість очок, то переможець визначається за:

- кращим співвідношенням партій в іграх між всіма командами;
- кращим співвідношенням м'ячів у іграх між всіма командами.

Протести подаються відповідно офіційних правил змагань з волейболу.
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ФУТЗАЛ

Фінальні змагання проводяться по коловій системі в одне коло.
Змагання з футзалу 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. .

За перемогу команді нараховуються 3 очки, за нічию -  1 очко, за поразку 
-  0 очок. Місце команди визначається за найбільшою сумою набраних очок. 
При умові 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)

Протести подаються відповідно до правил ФІФА.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Змагання особисто-командні.
На кожний вид програми можна заявити по одному учаснику, за 

відсутності повного складу команди один учасник має право брати участь у 
двох видах програми та естафеті.

Кількість учасників на видах необмежена.
Програма змагань:

Чоловіки Жінки
Біг: 100м, 400м, 1500м; біг: 100м, 400м, 800м;
стрибки у довжину з розбігу; стрибки у довжину з розбігу;
штовхання ядра (6 кг.); штовхання ядра (4 кг.);
естафетв 4x100. естафета 4x100.

Командний залік визначається за кращою сумою набраних очок всіма 
учасниками. В разі однакової суми очок у двох і більше команд вище місце 
присвоюється команді, яка має більше особистих перших, других і т.д. місць.

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, враховується кращій результат однієї естафети.

Естафета оцінюється з коефіцієнтом 2. При рівності очок у двох і 
більше команд перевага надається команді, яка має більше особистих 1-х, ІІ-х і 
т.д. місць.


