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РЕГЛАМЕНТ  

про проведення ІІІ Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед 

учнів «Cool Games» – І дивізіон (2010-2011 р. н.) (фінал) 

 

І. Цілі і завдання 

ІІІ Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід серед учнів «Cool 

Games» – І дивізіон (2010-2011 р. н.) (фінал) (далі – Захід) присвячений 

святкуванню 30-річчя незалежності України 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 учнів; 

подальшої підготовки суддів для проведення «Cool Games» по всій 

території України від шкільного до міжнародного рівня. 

 

ІІ. Строки і місця проведення заходу 

Захід відбудеться з 26 по 29 травня 2021 року в місті Києві. День приїзду – 

26 травня 2021 року, день від’їзду – 29 травня 2021 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 Заходу покладається на Головну 

суддівську колегію (далі – ГСК), склад якої затверджується наказом Комітету. 

Захід проводиться з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України 

від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 19 листопада 2020 року № 58 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів під час проведення спортивних змагань на період 
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карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – 

Постанови). 

Відповідальність за дотримання протиепідемічних заходів та вимог 

Постанов під час проведення Заходу покладається на особу, яка призначена 

Комітетом. 

Всі учасники та представники команд зобов’язанні дотримуватися 

протиепідемічних заходів та вимог Постанов під час проведення Заходу. 

 

ІV. Учасники заходу 

До участі у Заході допускаються збірні команди Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі – збірна), які складаються з 

команди юнаків та дівчат – переможців відбіркових етапів, або заявлені 

відповідною філією, якщо відбіркові етапи не проводилися. 

Склад збірної до участі Заході: 

2011 р. н. – 2 юнаки та 2 дівчини; 

2010 р. н. – 2 юнаки та 2 дівчини; 

представник команди – 1 особа; 

судді; 

керівник збірної – начальник відповідної філії Комітету. 

Команда складається з учнів та учениць, які на день проведення 

мандатної комісії Заходу навчаються в одному ЗЗСО.  

Учні інших ЗЗСО до складу цієї команди за віковим дивізіоном не 

допускаються, за виключенням учнів 2011 р. н. Якщо учні 2011 р. н. – 

члени команд ЗЗСО, які у відповідних вікових дивізіонах здобули право 

брати участь у Заході, через об'єктивні та документально підтверджені 

причини не мають такої можливості і ЗЗСО не може з складу своїх 

здобувачів освіти знайти заміну, то в цій віковій групі дозволяється до 

складу команди ЗЗСО включити учнів 2011 р. н. з інших ЗЗСО регіону. 

Запасні учасники в складі команд не допускаються. В разі, якщо 

учень зі складу допущеної в установленому порядку команди, під час 

Заходу втрачає здатність брати участь у подальших змаганнях, що 

підтверджено лікарем Заходу, допускається подвійний старт молодшого 

або рівного за віком учасника цієї команди. А лише в естафети «конвеєр» 

команда-суперниця отримує право на час гри виключати зі свого складу 

будь-якого учасника. 

Кожна збірна (керівники та учасники команд) 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 Заходу всі учасники та керівники збірних 

повинні бути одягненими в парадну форму Заходу (далі – форма Заходу). 

 

V. Характер заходу 

Змагання Заходу командні. 
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Система проведення змагань Заходу – змішана: два етапи групового 

туру – за коловою системою, напівфінали та фінали – за олімпійською  

системою, з вибуванням після однієї командної поразки. 

Всі команди-учасниці Заходу в день приїзду розподіляються жеребом на 5 

груп першого етапу групового туру. 

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 напівфіналу. 

В напівфіналі 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 

26 травня – приїзд команд, мандатна комісія; 

27 травня – перший етап групового етапу, культурна програма, рухові 

активності; 

28 травня – другий етапи групового туру, культурна програма, рухові 

активності; 

29 травня – напівфінал, фінал, від’їзд команд. 

* Програма може бути змінена. 

 

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. 

Захід проводиться з урахуванням вимог постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 19 листопада 2020 року № 58. 

Медичне забезпечення Заходу здійснюється відповідно до спільного 

наказу Міністерства молоді та спорту України та Міністерства охорони здоров’я 

України «Про медичне забезпечення проведення фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів» від 15.07.2020  № 603/1608, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 31 липня 2020 р. за № 731/35014. 

VІІІ. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів 

За результатами змагань 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).  
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Кожна командна зустріч складається з трьох естафет. Естафети програми 

активностей Заходу розподіляються ГСК 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. 

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. 

Команда, яка посіла 1, 2 та 3 місця нагороджується кубками та дипломами, 

представники команд – дипломами, учасники команд – медалями Комітету 

відповідного ґатунку. 

Абсолютний чемпіон всеукраїнського фіналу Заходу визначається серед 

команд 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 на організацію та проведення Заходу: 

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

форма для суддів; 

нагородна атрибутика; 

спортивний інвентар; 

форма Заходу для збірних (керівників збірних, представників команд 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, ЗЗСО, позабюджетних, спонсорських надходжень та інших джерел, не 
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заборонених законодавством України, залучених філіями Комітету, УФУС та її 

структурними підрозділами. 

Витрати на забезпечення проживання, харчування, проїзду в обидві 

сторони, добових, спортивної форми збірних здійснюються за рахунок 

організацій, що їх відряджають. 

Умови фінансування та матеріального забезпечення учасників Заходу 

можуть бути зміненими. 

 

XI. Строки та порядок подання заявок на участь у заході 

До участі у всеукраїнському фіналі заповнені попередні заявки 

(Додаток 2) в електронній формі надсилаються не пізніше 30 квітня 2021 року 

на електронну адресу cool.games.ukr@gmail.com. 

Крім подання іменної заявки представник команди зобов’язаний не 

пізніше 30 квітня 2021 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 філії Комітету і медичного закладу. Медичний допуск 

в заявці ставиться для кожного учасника окремо і затверджується вся заявка в 

цілому. 

На кожного учасника Заходу оригінали наступних документів: 

результату експрес-тестування на визначення антигену до вірусу  

COVID-19 на офіційному бланку, завіреному печаткою, зроблений не пізніше, 

ніж за 1 день до початку Заходу; 

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

учнівський квиток; 

страховий поліс (страхування від нещасного випадку та спортивної 

травми), чинний на час Заходу. 

Відповідальність за підготовку всіх документів, необхідних для допуску 

команди та їх учнів до участі у Заході лежить на представнику команди. 

Примітки: 

При відсутності будь-якого з документів команди до змагань не 

допускаються. 

mailto:cool.games.ukr@gmail.com
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Учасники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено 

ознаки респіраторного захворювання та/або температуру тіла понад 37,20, не 

допускаються до участі у Заході. 

 

 

 

Цей регламент є офіційним викликом на змагання 


