
ISF Universal Teachers Games 2021 
Poreč, Croatia 

From 26th to 31st October 2021 
Спортивна та освітня подія для вчителів по всьому світу. 

 
Через ігри вчителів ISF (UTG) хоче створити унікальну подію, що поєднує спорт та 

освіту. Мета - розвиток шкільного спорту через мотивацію вчителів брати участь у такому 

заході. ISF має намір об'єднати викладачів та дозволити їм обмінюватися знаннями та 

сучасники практиками під час заходу. 

Важливість спорту в школі, його позитивний вплив на здоров’я, педагогічні 

інновації, інклюзивність у школі або реалізація освітніх проєктів вчителями - це теми, які 

будуть підняті на заході. UTG стане першою у світі подією та об’єднає велику спільноту 

вчителів, які займаються спортом та освітою для молоді. 

 

Першим виданням Universal Teachers Games ISF хоче створити новий тип подій та 

запропонувати унікальний досвід головним дійовим особам шкільного спорту - вчителям. 

 

Африка 37 членів; 

Америка 20 членів; 

Азія 24 членів; 

Європа 48 членів; 

Океанія 3 члени. 

 

5 видів спорту: 

Баскетбол 3х3; 

Футзал; 

Волейбол; 

Шахи; 

Теніс настільний. 

 

Завдяки 3 командним видам спорту та 2 індивідуальним, ігри вчителів ISF 2021 

дадуть можливість викладачам з усього світу кинути виклик собі та перевірити себе. Усі 

змагання організовані відповідно до правил міжнародної спортивної федерації. 

Ігри вчителів - це унікальна можливість для вчителів поділитися знаннями, 

досвідом та порівняти методи навчання.  

Освітня діяльність буде розвиватися на двох основних етапах. Перший - організація 

конференцій та семінарів у співпраці з партнерами ISF, що координуються Міжнародною 

федерацією фізичного виховання (FIEP) для ознайомлення з основними темами. Другий -  

воркшопи на основі рівноправного підходу, учасникам буде надана можливість 

висловитись, чи вони самі бажають провести семінар. 

 

Культура 

Знайомство з Поречем на його округами 

 Щоденні екскурсії містом дозволять вам відвідати Пореч та Істрію. Ніжний клімат, 

родюча земля та пишна рослинність роблять Пореч ідеальним місцем для відпочинку. 

Щоб повною мірою насолодитися враженнями, додаткові заходи, такі як дегустація вин та 

відвідування музеїв, включені в преміум-пакети. 

Розваги 

UTG пропагують і відзначають шкільний спорт та його головних дійових осіб: 

вчителів.  

Учасники можуть збиратися та щодня спілкуватись, обмінюватись досвідом. 

Щовечора буде організовуватись ніч розваг, яка збиратиме всіх вчителів. ISF має на меті 

надати незабутні враження для всіх учасників та побудувати сильну спільноту вчителів 

навколо шкільного спорту. 

 



Програма 

 

26 жовтня 27 жовтня 28 жовтня 29 жовтня 30 жовтня 31жовтня 
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Акредитація 

Центр акредитації буде розміщений в залі Інтерспорт. 

Під час акредитації повинні бути присутні особи або представники команд (тренер 

або 1 з викладачів). 

Жінки та Чоловіки 

Вікові категорії: 18-39 років / 40-55 років / 55+ років 

 

Загальні правила змагань 

Кожен учасник може зареєструватися та взяти участь у (1) виді спорті. 

Ігри ISF для викладачів будуть проводитись за правилами ISF, під наглядом 

Технічної комісії ISF з кожного виду спорту. Ігри ISF для викладачів відкриті для участі 

як окремих учасників, так і команд. Окремі учасники та команди можуть змагатися в 

одному (1) виді спорту. Кожна команда погоджується змагатися проти всіх інших команд-

учасниць. Кожен учасник погоджується змагатися проти всіх інших учасників. Перші 3 

місця в командних / індивідуальних видах спорту отримають медалі та дипломи. Кожен 

учасник отримає диплом про участь. Якщо у віковій групі менше команд, ТК може 

прийняти рішення про об’єднання груп. 

 

Технічні правила 

Правила Ігор для вчителів ISF можна знайти на веб-сайті: www.isfsports.org 

Індивідуальна та командна реєстрація. 

Викладачів можна зареєструвати: 

- як для індивідуальних змагань, 

- як для командних змагань (у цьому випадку команда, що складається з окремих 

учасників, буде сформована на місці) 

- як команда для командних видів спорту (у цьому випадку команда повинна бути 

повністю сформована ) 

Індивідуальні види спорту 

Шахи – 1 вчитель 

Індивідуальні змагання проходитимуть у два етапи: 

- Кваліфікаційні турніри 

- Фінальні турніри 

Для кожної категорії будуть організовані кваліфікаційні турніри. 

Кваліфікаційні турніри відбуватимуться у форматі Swiss System. Кількість раундів, 

контроль за часом, тай-брейки будуть зазначені в регламенті турніру. Кожна з категорій 

буде грати індивідуально. 

 

Теніс настільний – 1-2 вчителі 

Вікові категорії можна коригувати, якщо у віковій категорії недостатньо учасників 

- Жінки / чоловіки 



- Мікс  

Індивідуальні змагання - жінки / чоловіки 

Перший тур: групи 

Другий раунд: система рейтингу + втішний раунд 

 

Командні види спорту 

Баскетбол 3х3 - 3-5 вчителів + 1 тренер; 

Футзал -  5-12 вчителів + 1 тренер; 

Волейбол -  4-6 вчителів + 1 тренер. 

 

Профіль учасників 

UTG відкрита для: 

Вчителів будь-якого освітнього рівня (дитячий садок, початкова школа, середня 

школа, середня школа, університет та інші) незалежно від їхнього статусу: 

-Вчителі в приватних школах 

-Викладачі, які не працюють 

-Викладачі на пенсії 

 

Вчителі, які реєструються для командних видів спорту як повна команда, можуть 

взяти участь у заході разом з тренером. Тренер буде зареєстрованим учасником і повинен 

виконувати всі відповідні зобов'язання та правила. 

 

Зал Інтерспорт  
Відстань від готелю: 

Готель Паренцій: 400м 

Готель Альбатрос: 100 м 

Має два зали: великий і малий. 

Тут будуть організовані: баскетбол 3х3, волейбол та теніс настільний. 

Великий зал: Розміри залу 44х35 м.  

Місткість: 800 місць 

Малий зал: Розміри залу 44х24 м. 

 

Футбольні поля 

Відстань від готелю: 

Готель Паренцій: 500м 

Готель Альбатрос: 200 м 

Чотири футбольних поля, одне з яких має штучну траву та має сертифікат FIFA 

Quality. Тут буде організований футзал. 

 

Пропозиції  

Кожен учасник матиме можливість зареєструватися у: 

 

 Індивідуальні Командні 

 базовий пакет преміум пакет базовий пакет преміум пакет 

Спортивні змагання 1 1 1 1 

Конференція та 

Семінари 

+ + + + 

Екскурсія містом + + + + 

Нічні розваги + + + + 

Футболка UTG + + + + 

Проживання  +  + 

Трансфер ISF  +  + 

Дегустація вин  +  + 

 150 евро 900 евро 150 евро 900 евро 

 

Проживання включає 5 ночей у готелф Parentium of Plava Laguna.  



Офіційні порти - Поречі, Хорватія.  

 

Подорож 

Учасники повинні прибути до офіційного помешкання в Поречі у вівторок, 26 

жовтня 2021 р., від’їзд - у неділю, 31 жовтня 2021 р.  

 

Заходи COVID-19 

ПРИБУТТЯ В РЕСПУБЛІКУ ХОРВАТІЯ 

Будь ласка, дотримуйтесь відповідних заходів та інструкцій хорватських органів 

влади. НОВІ УМОВИ В’ЄЗДУ В РЕСПУБЛІКУ ХОРВАТІЯ (06/2021) 

• Громадяни ЄС та країн та / або регіонів Шенгенської зони та країн, асоційованих з 

Шенгенською зоною, можуть в'їхати до Хорватії з однією отриманою дозою вакцини 

Pfizer, Moderna або Gamaleya, якщо доза була отримана більше 22 днів тому максимум до 

42 днів або до 84 днів з моменту отримання першої дози вакцини AstraZeneca. 

• Мандрівники з жовтих або червоних країн / регіонів, що в'їжджають до Хорватії, 

можуть представити або негативний тест ПЛР (не пізніше 72 годин), або негативний тест 

RAT (антиген) (не пізніше 48 годин). 

• Особи, які одужали від COVID-19 за останні 6 місяців, звільняються від обов'язку 

отримувати негативний тест на ПЛР або RAT та самоізоляцію. Щоб довести, що вони 

одужали від COVID-19, вони повинні надати позитивний ПЛР або тест на антиген, який 

було зроблено протягом останніх 6 місяців і більш ніж за 11 днів, або довідку про 

хворобу, видану лікарем. 

• Особи, які мають сертифікат на відновлення COVID-19 і були вакциновані 

принаймні однією дозою вакцини після відновлення, звільняються від обов'язку надавати 

негативний тест ПЛР / RAT та самостійно ізолюватись на термін до шести місяців від 

введення вакцини. 

• Особи, які отримали другу дозу вакцини COVID-19 більше 14 днів тому (для 

першої та єдиної дози Johnson & Johnson), звільняються від обов'язку отримувати 

негативний тест ПЛР або RAT та самоізоляцію. 

• Люди, які приїжджають до Республіки Хорватія із зелених країн / регіонів, 

звільняються від обов'язку надавати негативний тест ПЛР та бути на самоізоляції. 

 

Тестування на COVID-19 В ПЛАВІЙ ЛАГУНІ 

• Для того, щоб зробити ваше перебування максимально безтурботним, Plava 

Laguna пропонує всім нашим гостям можливість пройти тестування в Поречі. Тести 

проводиться Хорватським інститутом громадського здоров'я. Результати ПЛР та тесту 

BAT (швидкий антиген) доступні за прискореною процедурою за найкоротший час. 

Потрібне попереднє повідомлення (принаймні за 36 годин до цього) на стійці реєстрації 

закладу. 

• Ціна на швидкий тест на антиген (RAT) становить 17 євро (125 HRK), а на тест 

ПЛР - 63 € (470 HRK) на людину. 


