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РЕГЛАМЕНТ  

проведення всеукраїнського спортивно-масового заходу серед школярів  

«Cool Games» 

 

І. Цілі і завдання 

Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед школярів «Cool Games» 

(далі – Захід) проводиться з метою: 

впровадження інноваційних підходів до проведення уроків з фізичної 

культури в закладах загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО); 

збільшення рухової активності, залучення до систематичних занять 

фізичною культурою та подальшої популяризації здорового способу життя 

серед школярів; 

подальшої підготовки суддів для проведення «Cool Games» по всій 

території України від шкільного до міжнародного рівня. 

 

ІІ. Строки і місця проведення заходу 

Захід проводиться з 24 вересня 2019 року по лютий 2020 року. Якщо в 

одному ЗЗСО або територіально-адміністративній одиниці заявилися дві та 

більше команд, обов’язково проводяться відбіркові етапи Заходу у відповідних: 

ЗЗСО, територіальній громаді, районі, області (місті Києві). 

Терміни та місця проведення відбіркових етапів визначаються їх 

організаторами, однак обласні (міста Києва) етапи повинні завершитися не 

пізніше 01 лютого 2020 року. 

Всеукраїнський фінал Заходу відбудеться з 24 по 28 лютого 2020 року у 

місті Києві. День приїзду 24 лютого, день від’їзду – 28 лютого 2020 року. 

 

IІI. Організація та керівництво проведенням заходу 

Загальне керівництво проведенням Заходу здійснює Комітет з фізичного 

виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (далі – Комітет) та ГО 

«Українська федерація учнівського спорту» (далі – УФУС). 

Організація і безпосереднє проведення відбіркових етапів змагань 

покладається на обласні та Київське міське відділення (філії) Комітету (далі – 

філії Комітету), структурні підрозділи УФУС, керівників установ, організацій та 

підрозділів рівня, відповідного рангу змагань, та суддівські колегії, сформовані 

філіями Комітету з числа своїх відповідальних працівників або вчителів 

фізичного виховання, які підготовані та допущені комісією в складі трьох 

суддів, які брали участь в суддівстві перших «Cool Games» 01-04.12.2018 року: 

двох суддів, які представляли регіон; 

одного судді, який був старшим на майданчику, з будь-якого регіону. 
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Безпосереднє проведення всеукраїнського фіналу Заходу покладається на 

Комітет та суддівську колегію, сформовану з суддів: 

визначених Комітетом; 

поданих філіями Комітету – по два судді від філії з числа своїх 

відповідальних працівників або вчителів фізичного виховання, які брали участьв 

суддівстві відбіркового етапу (етапів). 

Суддівська колегія затверджується Комітетом. Кількісний склад 

суддівської колегії – 67 чоловік. 

 

ІV. Учасники заходу 

До участі у заході допускаються дівчата та хлопці, які на день проведення 

мандатної комісії змагань навчаються в ЗЗСО. 

До участі у відбіркових етапах Заходу допускаються команди учнів 

ЗЗСО в складі відповідно наступних вікових дивізіонів (далі – команди за 

віковими дивізіонами): 

команда ЗЗСО першого вікового дивізіону – 9 чоловік (4 хлопчика, 4 

дівчинки, 1 дорослий): 

2010 р.н. – 2 хлопчика та 2 дівчинки; 

2009 р.н. – 2 хлопчика та 2 дівчинки; 

вчитель фізичної культури – відповідальний керівник команди у 

віковому дивізіоні – 1 особа; 

команда ЗЗСО другого вікового дивізіону – 7 чоловік (3 хлопчика, 3 

дівчинки, 1 дорослий): 

2008 р.н. – 1 хлочик + 1 дівчинка; 

2007 р.н. – 1 хлочик + 1 дівчинка; 

2006 р.н. – 1 хлочик + 1 дівчинка; 

вчитель фізичної культури – відповідальний керівник команди у 

віковому дивізіоні – 1 особа; 

команда ЗЗСО третього вікового дивізіону – 9 чоловік (4 хлопчики, 4 

дівчинки, 1 дорослий): 

2005 р.н. – 1 хлочик + 1 дівчинка; 

2004 р.н. – 1 хлочик + 1 дівчинка; 

2003 р.н. – 1 хлочик + 1 дівчинка; 

2002 р.н. – 1 хлочик + 1 дівчинка; 

вчитель фізичної культури – відповідальний керівник команди у 

віковому дивізіоні – 1 особа. 

До участі у перших відбіркових етапах Заходу допускаються всі заявлені в 

установленому порядку збірні, які відповідають вимогам цього регламенту. До 

участі в наступних етапах допускаються переможці попередніх. 

До складу команди одного ЗЗСО за віковим дивізіоном не допускаються 

учні інших ЗЗСО. 

До відбіркових етапів рангу району, територіальної громади і вище один 

ЗЗСО може заявляти лише одну команду в одному віковому дивізіоні. При 

цьому один ЗЗСО може заявити команди або лише в одному, або в двох або в 

усіх трьох вікових дивізіонах на свій вибір. 

До участі у всеукраїнському фіналі Заходу допускаються збірні команди 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі – 

збірна), які складаються з команд ЗЗСО всіх трьох вікових дивізіонів – або 
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переможці відбіркових етапів, або заявлені відповідним відділенням (філією) 

Комітету, якщо потреби у відбіркових етапах не виникало. Склад збірної до 

участі в всеукраїнському фіналі: 

команда першого вікового дивізіону – 4 хлопчики, 4 дівчинки, 1 дорослий; 

команда другого вікового дивізіону – 3 хлопчика, 3 дівчинки, 1 дорослий; 

команда третього вікового дивізіону – 4 хлопчики, 4 дівчинки, 1 дорослий; 

судді – 2 дорослих; 

керівник команди – голова відповідного відділення (філії) Комітету – 1; 

всього – 22 учня та 6 дорослих – 28 чоловік від області (міста Києва). 

До складу збірної області (міста Київ) допускаються команди за віковими 

дивізіонами, які представляють різні ЗЗСО. Участь в команді ЗЗСО за віковим 

дивізіоном учнів іншого ЗЗСО не допускається. 

Кожна збірна очолюється керівником відповідного відділення (філії) 

Комітету. 

Кожна збірна (керівники та учасники команд за віковими дивізіонами) під 

час участі в Заході повинна бути у спортивній формі єдиного зразку з 

позначенням свого регіону (далі – форма збірної). Допускається відмінність в 

формі збірної для різних команд за віковими дивізіонами в складі однієї збірної 

за умови єдиної ідентифікації регіону. 

У заключний день змагань всеукраїнського фіналу всі учасники та 

керівники збірних повинні бути одягненими в парадну форму Заходу (далі – 

форма Заходу). 

 

V. Характер заходу 

Змагання Заходу командні. 

Система проведення змагань відбіркових етапів Заходу залежить від 

кількості заявлених у віковому дивізіоні команд. Кожна команда повинна 

провести щонайменше дві командні зустрічі. 

Система проведення змагань всеукраїнського фіналу – змішана: два 

етапи групового туру – за коловою системою, напівфінали та фінали – за 

олімпійською  системою з вибуванням після однієї командної поразки. 

Всі команди-учасниці всеукраїнського фіналу в день приїзду 

розподіляються жеребом на 5 груп першого етапу групового туру. Вікові 

дивізіони жеребкуються окремо. 

Команди, що посіли перше та друге місця в кожній групі першого етапу, 

виходять до другого етапу групового туру та жеребом розподіляються на дві 

групи. 

Команди, що посіли перше та друге місця в кожній з груп другого етапу, 

виходять до напівфіналів. 

В напівфіналах команди, що посіли перше місце в кожній групі другого 

етапу групового туру, зустрічаються з командами, що посіли друге місце в 

сусідній групі. Переможці напівфіналів виходять у фінал. 

 

VІ. Програма проведення змагань 

Програма проведення відбіркових етапів Заходу визначається та 

доводиться до учасників організаторами. 

Програма всеукраїнського фіналу Заходу буде повідомлена додатково. 
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VІІ.  Безпека та підготовка місць проведення заходу 

Підготовка спортивних споруд здійснюється відповідно до Положення про 

порядок підготовки спортивних 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. 

 

VІІІ. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів 

Умови нагородження переможців та призерів відбіркових змагань Заходу 

визначають їх організатори. 

За результатами змагань всеукраїнського фіналу Заходу визначаються 

команди-переможці в кожному віковому дивізіоні та абсолютний чемпіон. 

Команди змагаються в естафетах відповідно до програми активностей 

Заходу (Додаток 1) та демонструють презентації своїх регіонів (формат 

презентації визначається командою, тривалість – до 2 хвилин). Для відбіркових 

етапів змагань демонстрація презентацій необов’язкова, а під час визначення 

естафет для змагань враховуються можливості їх проведення. 

Кожна командна зустріч як відбіркових етапів, так і всеукраїнського 

фіналу Заходу складається з трьох естафет. Естафети програми активностей 

Заходу розподіляються Головною суддівською колегією по колам змагань та 

надаються представникам команд перед початком змагань. 

Перемога в кожній командній зустрічі зараховується команді, яка 

перемогла в двох естафетах цієї командної зустрічі. Якщо після завершення двох 

естафет рахунок перемог між командами рівний, тоді розігрується третя 

естафета. 

В третій естафеті відбіркових етапів допускається використання 

активності, яка не указана в Додатку 1, за умови, що вона відповідає концепції, 

правилам, площадці та реквізиту Cool Games, і всі команди-учасниці 

ознайомлені з нею в однакових умовах. Найбільш вдалі активності будуть 

додані до активностей всеукраїнського фіналу та включені до програми 

активностей Заходу на майбутнє. 

Вище місце отримує команда, яка набрала більшу кількість командних 

перемог. 

Якщо кількість командних перемог рівна, то вище місце отримує команда, 

яка має кращу різницю між перемогами та поразками в командних зустрічах. 

Якщо ця різниця також однакова, то вище місце отримує команда, яка має 

більшу різницю між перемогами та поразками в естафетах в усіх командних 

зустрічах. 

Якщо і за цим параметром команди рівні, то перемога зараховується 

команді, яка перемогла в їх командній зустрічі в етапі змагань. 

Якщо при за всіх умов визначити кращу команду неможливо, то  

оголошується додаткова естафета, в якій беруть участь всі команди з однаковим 

результатом. Місця визначаються відповідно до порядку фінішування команд в 

цій естафеті – вище місце отримує команда, яка фінішувала першою. 

Команди, які посіли 1, 2 та 3 місця у кожному з вікових дивізіонів 

всеукраїнського фіналу Заходу нагороджуються кубками та дипломами, тренери 
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команд – дипломами, учасники команд – медалями Комітету відповідного 

ґатунку. 

Абсолютний чемпіон всеукраїнського фіналу визначається серед збірних 

за найменшою кількістю балів, набраних командами збірної в усіх вікових 

дивізіонах наступним чином: 1 місце – 0 балів; 2 місце – 1 бал; 3 місце – 2 бали; 

5-10 місця – 5 балів; 11-25 місця – 11 балів. 

Абсолютний чемпіон нагороджується кубком та отримує центральний 

банер всеукраїнського фіналу Заходу. 

 

ІХ. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

Витрати, пов’язані з організацією та проведенням відбіркових етапів 

Заходу, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, закладів освіти, 

позабюджетних, спонсорських коштів та інших джерел, не заборонених 

законодавством України, залучених філіями Комітету та структурними 

підрозділами УФУС. 

Витрати на організацію та проведення всеукраїнського фіналу Заходу: 

проживання, харчування та проїзд в обидві сторони, добові в дорозі та 

форма для суддів; 

нагородна атрибутика; 

спортивний інвентар; 

форма Заходу для керівників збірних, керівників команд за віковими 

дивізіонами та учасників; 

оплата послуг спортивних споруд, матеріальне забезпечення, підготовка 

майданчиків тощо; 

транспортування команд з вокзалу до місць поселення та місць 

проведення Заходу; 

здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, передбачених 

Комітету, закладів освіти, позабюджетних, спонсорських надходжень та інших 

джерел, не заборонених законодавством України, залучених Комітетом, його 

філіями та УФУС та її структурними підрозділами. 

Витрати на забезпечення проживання, харчування, проїзду в обидві 

сторони, добових, забезпечення спортивної форми збірних здійснюються за 

рахунок організацій, що відряджають. 

Умови фінансування та матеріального забезпечення учасників Заходу 

можуть змінитися. 

 

Х. Медичне обслуговування та страхування учасників заходу 

Медичне забезпечення Заходу проводиться відповідно до Положення про 

систему надання лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.06.2014 № 401 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 07.07.2014 за № 746/25523. 

 

XI. Строки та порядок подання заявок на участь у заході 

Порядок подання заявок до участі у відбіркових етапах визначається та 

доводиться до відома учасників їх організаторами. 

До участі у всеукраїнському фіналі попередні заповнені командні іменні 

заявки (форма заявки – див. Додаток 2) в електронній формі надсилаються не 

пізніше 31 березня 2019 року на електронну адресу cool.games.ukr@gmail.com . 

mailto:cool.games.ukr@gmail.com
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Крім подання командної іменної заявки керівник команди зобов’язаний не 

пізніше 04 лютого 2019 року заявити кожного її учасника за допомогою 

спеціальної гуглформи, доступної за наданим особисто керівнику посиланням. 

Керівнику заборонено ділитися наданим посиланням з третіми особами. 

До електронної гуглформи вкладається електронне фото кожного члена 

команди – учнів, керівників та суддів, копії учнівського квитка та свідоцтва про 

народження або паспорту (ID-картки) – для учнів. Для дорослих в пункті 

«Учнівський квиток» та «Документ, що засвідчує особу» повторно вкладається 

фотографія. Фото та копії документів вкладається в форматі фото, зображення 

або pdf-файлу. Інші формати не вкладаються. Допустимий розмір – до 10 мБ. 

В день приїзду представники подають до мандатної комісії оригінали 

наступних документів. 

На команду: 2 примірники іменної заявки встановленої форми, заповнену 

в друкованому варіанті, завірену підписом посадової особи відповідного рівня 

повноважень та печаткою структурного підрозділу Комітету і медичного 

закладу. Медичний допуск в заявці ставиться для кожного учасника окремо і 

затверджується вся заявка в цілому. 

На кожного учасника змагань оригінали наступних документів: 

свідоцтво про народження, або паспорт (ID-картка) громадянина України; 

учнівський квиток; 

страховий поліс (страхування від нещасного випадку та спортивної 

травми), чинний на час Заходу. 

Без зазначених документів команди до участі в Заході не допускаються. 

Заявки, що не відповідають встановленій формі, не розглядаються. 

 

 

Цей регламент є офіційним викликом на змагання 

 



Додаток 1 

до Регламенту проведення 

всеукраїнського спортивно-масового 

заходу серед школярів  

«Cool Games» 

 

Перелік активностей 

всеукраїнського спортивно-масового заходу серед школярів «Cool Games» 

2018-2019 р.р. 

 
1. «Біатлон» – варіант 1 

2. «Біатлон» – варіант 2 

3. «Біатлон» – варіант 3 

4. «Біг джамп» 

5. «Великі складнощі» 

6. «Гулівер» 

7. «Дід Мазай і зайці» – варіант 1 

8. «Дід Мазай і зайці» – варіант 2 

9. «Змійка» 

10. «Класики» 

11. «Коло» 

12. «Конвеєр» 

13. «Коти горошку слалом» 

14. «Коти горошку» 

15. «Не поспішай, щоб встигнути» 

16. «Переправа» 

17. «Ткач» 

18. «Флеш» 

19. «Флеш-салом» 

20. «Хватько» 

21. «Черепаха» 

22. «Ягоди» 

 
 



Додаток 2 

до Регламенту проведення всеукраїнського спортивно-масового 

заходу серед школярів «Cool Games» 

Іменна заявка 

команди _______________________________________________________________________________________до участі у 

всеукраїнському фіналі спортивно-масового заходу «Cool Games», м. Київ, 24-28.02.2019 року 
 

№ 

з/п 

П. І. Б. Роль в команді Область Місто Заклад загальної 

середньої освіти 

Повна дата 

народження 

Медичний 

допуск 

1  д. 2010 р.н.      

2  д. 2010 р.н.      

3  х. 2010 р.н.      

4  х. 2010 р.н.      

5  д. 2009 р.н.      

6  д. 2009 р.н.      

7  х. 2009 р.н.      

8  х. 2009 р.н.      

9  д. 2008 р.н.      

10  х. 2008 р.н.      

11  д. 2007 р.н.      

12  х. 2007 р.н.      

13  д. 2006 р.н.      

14  х. 2006 р.н.      

15  д. 2005 р.н.      

16  х. 2005 р.н.      

17  д. 2004 р.н.      

18  х. 2004 р.н.      

19  д. 2003 р.н.      

20  х. 2003 р.н.      

21  д. 2002 р.н.      

22  х. 2002 р.н.      

23  ст. предст. І вік.      

24  ст. предст. ІІ вік.      

25  ст. предст. ІІІ вік.      

26  суддя      

27  суддя      

28  керівник      
 

Підписи та печатки відряджуючої сторони: Підписи членів мандатної комісії: 

«Допущено» _________________ учасників _________________(______________) 
                                               кількість прописом                      Лікар:       підпис, печатка установи,                  прізвище 

«Допущено» ______________________________________ учасників 

 Головний лікар ________________________ (_____________________) 

_________________________________ керівник філії (відділення) Коімтету Головний секретар _____________________ (_____________________) 

 Головний суддя  _______________________ (_____________________) 
 


