
 

 

Інформаційна довідка 

Перші всесвітні учнівські спортивні ігри U15 

(ISF U15 WORLD SCHOOL SPORT GAMES 2021) 

 

ISF U15 WORLD SCHOOL SPORT GAMES 2021 (далі – Всесвітні учнівські 

спортивні ігри U15) проводяться вперше в історії Міжнародної федерації 

учнівського спорту (The International School Sport Federation – далі ISF). 

Всесвітні учнівські спортивні ігри U15 об'єднують учнів у віці від 13 до 15 

років у мультиспортивному заході (14 різних видів спорту), створюючи 

унікальний контекст для спортивних змагань високого рівня, освітніх програм і 

культурних обмінів, для заохочення учнів з раннього віку вести здоровий спосіб 

життя, набувати і розвивати лідерські навички. 

Організатором Всесвітніх учнівських спортивних ігор U15 виступає 

Міжнародна федерація учнівського спорту. 

Місце проведення Всесвітніх учнівських спортивних ігор U15: м. Белград, 

Республіка Сербія. 

Терміни проведення Всесвітніх учнівських спортивних ігор U15: з 11 

вересня по 19 вересня 2021 року. 

Церемонія відкриття – 12 вересня, церемонія закриття – 18 вересня (час та 

місце буде повідомлено ближче до дати проведення). 

На Всесвітніх учнівських спортивних іграх U15 будуть змагатись 1 831 

учнів з 39 країн світу у 14 видах спорту (станом на 29 липня 2021 року): 

Бадмінтон; 

Баскетбол; 

Баскетбол 3х3; 

Боротьба вільна та Боротьба греко-римська; 

Волейбол; 

Дзюдо; 

Карате; 

Легка атлетика; 

Плавання; 

Спортивне орієнтування; 

Теніс настільний; 

Тхеквондо (ВТФ); 

Футбол; 

Шахи. 

 

Загалом буде розіграно 172 комплекти медалей. Нагородження 

відбуватиметься в залах проведення змагань.  
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Збірна команда України складається з близько 350 чоловік: спортсменів 

(реєстрація триває), тренерів, штабу, медичних працівників, журналістів. 

Штаб створений з метою підтримки спортсменів та тренерів збірної 

делегації України та висвітлення їх виступів. До складу штабу включені 

перекладач, медичні працівники, журналісти та відповідальні по видам спорту.  

Кожен учасник, включений до складу збірної за рахунок коштів державного 

бюджету, розпорядником яких є Українська федерація учнівського спорту, 

забезпечується трансфером з м. Київ до м. Белград та зворотно, проживанням та 

харчуванням за кордоном, акредитацією, суддівством, комплектом спортивної 

форми, полісом медичного страхування та медичним супроводом. 

Трансфер з України (м. Київ) до м. Белград буде здійснюватися на 

комфортабельних автобусах, з ночівлею на території Закарпаття.  

Виступ учнівської збірної України на Всесвітніх учнівських спортивних 

ігор U15 планується висвітлювати в новинах на телеканалах «UA: Перший», 

«ДОМ» та інформаційних ресурсах Української федерації учнівського спорту, 

Міністерства освіти і науки України, Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України. 

Важливо: 

Всесвітні учнівські спортивні ігри U15 мають унікальний формат - вони 

включають спортивну, освітню і культурну частини. 

Відповідно до правил ISF кожен учасник повинен брати участь у всіх 

складових всіх частин програми заходу! 

Спортивна частина: 

Спортивні змагання з видів спорту, перелічених вище (складові - мандатна 

комісія, допуск, виступ на змаганнях, церемонія нагородження, антидопінгові 

процедури тощо). 

Освітня частина: 

Програми з розвитку лідерських якостей (здоровий спосіб життя, 

Олімпійські цінності, Глобальні цілі сталого розвитку ООН тощо), підвищення 

обізнаності про основні стратегії та проблеми у спорті (гендерна рівність, Fair-

Play тощо). 

Складові - Fun and Skills zone, семінари та практикуми організовуються 

спільно з спортивними та інституційними партнерами ISF. 

Ключова подія освітньої програми - Fun and Skills zone, яка розпочинається 

12 вересня та триватиме 13-17 вересня. 

До програми Fun and Skills zone включені 8-12 воркшопів з різних видів 

рухової активності і 10 тем, для участі в яких всі учасники утворюють змішані 

команди (з представників різних країн світу). 
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Локації (воркшопи) працюватимуть 13-17 вересня з 13.00 до 20.00 та будуть 

доступні всім бажаючим учасникам Всесвітніх учнівських спортивних ігор U15. 

За результатами кожного з воркшопів учасники отримують купони вартістю 

100, 300 та 500 одиниць (смайлів). 

На завершення буде влаштований аукціон, на який виставлятимуться 

секретні лоти і кожна команда може придбати собі такий лот за купони, набрані 

під час участі в роботі локацій. 

Fun and Skills zone - унікальна можливість для кожної учениці і учні з 

України познайомитися з однолітками з 38 інших країн з усього світу, 

неформально поспілкуватися і завести собі нових друзів з усієї планети! 

Культурна частина: 

Складові - культурна програма (ознайомлення з культурою і спадщиною 

міста Белград і Республіки Сербії), урочисті церемонії відкриття і закриття Ігор, 

Ніч націй тощо. 

Ключова подія культурної програми - Ніч націй (Nation Nights), метою якої 

є міжкультурний обмін серед учасників заходу, неформальне дружнє 

спілкування, у ході якого учні презентуватимуть культуру і традиційні цінності 

своєї країни та своїх шкіл. Учасники матимуть можливість обмінятися 

національною символікою, невеличкими подарунками, спробувати смаколики 

різних країн.  

 

Спортивна та освітня частини заходу адаптовані до віку учасників. 

 

 

 

 


