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П О Л О Ж  Е Н Н Я 

про проведення 70-ї районної спартакіади 
школярів в 2014-2015 н.р. 

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ 
69-районна спартакіада школярів проводиться з метою:     --

- пропаганди фізичної культури та спорту; 
- поліпшення   спортивно-масової   роботи   в   загальноосвітній   дитячо-юнацькій 
спортивній школі, залучення учнів до регулярних занять в спортивних секціях;             
- виявлення кращих спортсменів і залучення їх до складу збірних команд району для 
участі в обласних і державних змаганнях. 

II. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 
Загальне керівництво районною спартакіадою школярів здійснює управління освіти. 

Безпосереднє проведення змагань покласти на головні суддівські колегії з видів спорту та 
керівництво Новоселицької ДЮСШ. 

IIІ.  УЧАСНИКИ РАЙОННОЇ СПАРТАКІАДИ 
В змаганнях районної спартакіади беруть участь збірні команди колективів шкіл району. 

До збірних колективів можуть входити тільки учні, які навчаються в даній школі. 
Учні училищ Центру Олімпійського Резерву, училищ фізичної культури,  мають право 

брати участь в районній спартакіаді за умови, що їх вік відповідає вимогам положення про 
районну спартакіаду  

Клопотання про перезалік подається в Новоселицьку ДЮСШ за 10 днів до початку 
змагань. 

ІУ. ВИТРАТИ НА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
Витрати по проїзду учасників змагань несе управління освіти Новоселицької 

райдержадміністрації. Управління освіти райдержадміністрації несе затрати на оплату 
суддівських колегій, лікаря та нагородження учасників і команд призерів. 

У. ЗАЯВКИ І ДОКУМЕНТИ  НА УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ 

Представник команди подає до  мандатної комісії такі документи:     Заявка з виду спорту, 
завірена керівником закладу та лікарем.  На кожного учасника змагань подається картка 
спортсмена При відсутності документів,  учні  до змагань не допускаються.    Заявка 
повинна бути складена за формою: 

Прізвище, ім'я (повністю),число, місяць, рік народження,  клас, віза лікаря. 

УІ. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ, ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
До загального заліку спартакіади школи зараховується 8 кращих результатів з 12 
видів змагань. Обов'язкові види: Легка атлетика, "Старти надій", 
“Нащадки козацької слави та один із ігрових видів спорту (за 
вибором). Чотири  вида  по  вибору. Для участі в змаганнях, обов´язково мати 
картку спортсмена завірені директором. Для всіх ЗОШ І-ІІ ступенів 
проводиться окремій залік у спартакіаді. 

При виявленні підставок, залишення командою змагань до повного  
завершення та неявка на фінальну частину результат команди 
анулюється та зараховується, як обов'язковий. Учасники та команди без 
відповідної спортивної форми до змагань не допускаються. 

УІІ. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ЗМАГАНЬ 
Колективи шкіл, які посядуть в загальнокомандному заліку Спартакіади перше, 

друге і третє місця нагороджуються кубками та грамотами управління освіти 
Новоселицької райдержадміністрації. Команди з видів спорту, які стали переможцями 
та призерами нагороджуються дипломами відповідних ступенів, в особистій першості 
нагороджуються дипломами відповідного ступеня. 

УІІІ. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ З ВИДІВ СПОРТУ : 
 
ЛЕГКА АТЛЕТИКА 

Юнаки : біг 100м., 200м.,400м.,800м.,  стрибки в довжину,штовхання ядра(5кг). 
 Дівчата: біг 100м.,200м.,400м., 800м, стрибки в довжину,штовхання ядра(3кг). 
На кожен вид програми дозволяється заявити не більше 
чотирьох учасників. Кожен учасник допускається до 
змагань у двох видах програми. До командної першості 
зараховується 14 кращих результатів та визначається за 
таблицею очок 

БАСКЕТБОЛ, ВОЛ ЕЙБОЛ, ФУТБОЛ 
При 4 і менше командах за коловою системою, більше - в підгрупах за 

коловою системою. Команди, які посіли І місця грають фінальну гру за І-ІІ місця в зоні 
команди, які в зонах посіли II місця, посідають 5-8 місця, III місця - 9-12 і т.д. 

БАСКЕТБОЛ 

 Змагання проводяться згідно діючих правил 
при однаковій кількості очок у двох командах перевага надається команді, 
що виграла зустріч між ними; 
при однаковій кількості очок у трьох командах і більше команд перевага 
надається команді, яка має більшу кількість перемог між ними; 
краще співвідношення закинутих і пропущених м'ячів в іграх між ними; 
краще співвідношення закинутих і пропущених м'ячів у всіх іграх; 

Одна гра триває 4 тайми, кожен по 10 хвилин. При однаковій кількості очок 
назначається    додатковий час 5 хв 



ВОЛЕЙБОЛ 
Ігри проводяться з 3-х партій. При однаковій кількості очок з двох команд перевага надається 
команді, що виграла між ними. При однаковій кількості очок у 3 і більше команд перевага 
надається яка має' 

більшу кількість перемог у іграх між ними; 
краще співвідношення перемог і поразок у всіх зустрічах; 
краще співвідношення виграних, програних м'ячів у всіх зустрічах. 

 
ФУТБОЛ 

Гра триває два тайми по 35 хвилин, перерва 10хвилин. 
перевагу у зустрічі між ними має: 
кращу різницю забитих і пропущених м'ячів між ними; 
кращу різницю забитих і пропущених м'ячів у всіх іграх. 
Якщо і ці показники однакові, то місце команд визначають за жеребом. Протягом гри 
дозволяється заміна п'яти гравців. Зворотна заміна не дозволяється. 
 

 

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС.                                          
Ір - Ір. ІІр - ІІр - юнаки І-І, ІІ-ІІ дівчата При однаковій кількості набраних очок 
грається парна гра (хлопець + дівчинка) 

більшу кількість перемог; 
за особистою перемогою в зустрічі між ними; 
краще співвідношення між командами які зустрічалися в усіх іграх.. 
всі ігри проводяться з трьох партій. 

ШКІРЯНИЙ М'ЯЧ (чотири вікові групи) 

Тривалість гри - 2 тайми по 15 хвилин. Протягом гри дозволяється необмежена, зворотна 
заміна гравців. 

перевагу у зустрічі між ними; 
кращу різницю забитих і пропущених м'ячів між ними; 
кращу різницю забитих і пропущених м'ячів у всіх іграх. 

Якщо і ці показники однакові, то місце команд визначають за жеребом.  

ШАХИ 
 
Ір - Ір. ІІр - ІІр - юнаки І-І, ІІ-ІІ дівчата При однаковій кількості набраних очок перевага 
надається першій дошці. 

 більшу кількість перемог; 
за особистою перемогою в зустрічі між ними; 
краще співвідношення між командами які зустрічалися в усіх турах. 

             "СТАРТИ НАДІЙ" (7 клас) 

1. біг 60м. 
2. 600 м. (дівчата), 800 м. (хлопці) 
3. стрибки в довжину з місця 
4. метання м’яча на дальність 
5. згинання розгинання рук в упорі лежачи за 1 хв.(хлопці) 
6. піднімання тулубу за 1 хв. ( дівчата) 

 

НАЩАДКИ КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ 5-10кл (1+1) 

 Програма. 
1.    Човниковий біг - 4x9 
2. Стрибки в довжину з місця. 
3. Стрибки на скакалці (для дівчат). 
4. Перетягування канату ( для хлопців). 
5. Історія козацтва. 
6. Презентація команди (до 5 хвилин). 
7. Естафета «Герць козацьких джур». 

1 етап - перенесення вантажу (хл 7 кл.) 2 етап -  стрибки по купинах (д 8 
кл.)     3 етап – переправа в обручі (д. 5-6 кл.) 4 етап - слалом (д 9 кл.) 5 
етап –через паркан (хл.8 кл.) 6 етап - стрибунець (д 7 кл.)  7 етап - 
повзунок (хл 6 кл.)           8 етап - чехарда (хл. 9-10 кл.) 9 етап – 
футболіст (хл. 5 кл.) 10 етап -  достав пакет (д.10 кл.). 

 

Легкоатлетичний крос 
 
Юнаки: 1.1000м. 
             2.1500м 
Дівчата: 1.800м. 
               2.1000м 
. До командної першості зараховується 6 кращих результатів  
На кожний вид програми дозволяється виставляти не більше 2-х 
учасників. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

№  
з/п 

 
Види спорту 

Дата 
проведення 

 
Учасники 

Склад 
Юнаки Дівчата 

   1. Футбол 01.10.14-попер 
07.10.14-фінал 
09.10.14 

8-11кл 18  

2. Легкоатлетичний крос 03.10.14            8-11кл.          4       4 
3. Дитячі спортивні ігри 

"Старти надій"    
  Початок       
квітня 

       
           7  кл. 
 

 
7 

 
7 

4. Шахи   16.01.2015           11 кл. і мол. 2 2 
5.  Теніс (настільний)    18.01.2015       8-11кл 4 4 
6.  Баскетбол        юнаки 

(зони)  
14.11.14-попер 
 

8-11кл 10 - 

. Баскетбол         юнаки 
(фінал)  

19.11.14-фінал 8-11кл 10 - 

7. Волейбол  дівчата  
(зони)  

 11.02.15     8-11кл - 10 

 Волейбол   дівчата 
(фінал)  

  13.02.15 8-11кл - 10 

8. Волейбол   юнаки     
(зони) 

 30.01.15 8-11кл 10 - 

 Волейбол   юнаки     
(фінал)  

 01.02.15 8-11кл 10 - 

9. Баскетбол      дівчата 
(зони)  

 12.11.15 8-11кл            -       10  

 Баскетбол       дівчата 
(фінал)  

  14.11.15 8-11кл -        10  

10. Шкіряний м'яч (зони) 
 
 
Фінал за признач. 

 Березень 
 квітень 

2001 
2002 
2003 
2004 

14  
14  
14  
14 

      - 
      - 
     - 

11. Легка атлетика 
м.Новоселиця 

 17.04.15         8 – 11кл 
 

         7       7 

12.   Нащадки      
козацької слави 
(зони) 
          (фінал) 

 06.05.15- 
 фінал 

     
5,6,7,8,10 кл 
6кл.-2+2. 

 
6 

 
6 

 
 
 
 

 
 
 
 
                           
 

                    Зони району з видів спорту.                              
. 
                          Початок всіх змагань о 12.00 год. 
 

ФУТБОЛ 
1.Зелений Гай    2. Драниця   3. Динівці     4. Бояни    5.Топорівка  6.Котелево 
 
      З кожної підгрупи виходить в фінал команда, яка зайняла перше місце в зоні.  
 
                                        Шкіряний м’яч.( юнаки) 
2001р.н         2002р.н.        2003р.н          2004р.н. 
 1.Бояни                   1.Бояни                     1.Бояни                 1.Бояни 
 2.Малинівка            2.Малинівка              2.Рокитне             2.Рокитне  
 3.Зелений Гай        3.Зелений Гай          3.Зелений Гай     3.Зелений Гай 
 4.Топорівка             4.Топорівка               4.Топоріка            4.Топоріка 
 5. Тарасівці             5.Новоселиця           5.Новоселиця       5.Новоселиця 
 6.Стальнівці           6.Стальнівці              6.Несвоя                6.Несвоя  
 
З кожної підгрупи виходить в фінал команда, яка зайняла перше місце в зоні.  
 
 Команди ЗОШ І-ІІ ст. змагаються окремо на стадіоні с. Строїнці в одній віковий 
групе.(старшій)  
 
 

  “Нащадки козацької слави “. 
                                             Зони 
    
                                                                                                                                                                                     
1.Подвірна                               4.  Ванчиківці                    7. Котелево                 10.Топорівка                                                                                                      
2.Бояни                                    5. Нов.гімназія                  8. Рокітне                     11. Чорнівка   
3. Тарасівці                              6.  Черлена                       9. Нов.ліцей                12. ЗОШ №3  
                                                                                                                                                                                                                    
        

Для команд, які приймають зони району з видів спорту. 
(кожна команда, яка приймає зону відповідає за підготовку спортмайданчика, суддівство, 

медичне обслуговування та оформлення протоколів. Подає протоколи в ДЮСШ в 
триденний термін) 

 
  

                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                          
                                                       
                                                                             
 
                                                                             
                     
                        Волейбол ( юнаки ) Зони                                                                      
                                                 
1. Ванчиківці      2.  Малинівка       3. Маршинці.  4. Стальнівці   5. НОВ.Ліцей 
 
 
 
 
 
 



 
 
                            Волейбол( дівчата )Зони 
                                                   
1. Несвоя      2. Нов..ліцей       3. Ванчиківці    4. Котелево   5.Нов. гімназія 
 
 
 
 
 
 
 
   З кожної підгрупи виходять в фінал по одній команді, які зайняли перше  місце в зоні 
 
 
                                     Баскетбол ( юнаки )Зони 
 
         1. Драниця                     2. Нов.гімназія                   3. Подвірна                  4. Топорівка  
 
 
                                              
 
                                   
 
 
   З кожної підгрупи виходять в фінал по одній команді, які зайняли перше  місце в зоні                          
      
                                      Баскетбол (дівчата) Зони 
 
 
                1.Топорівці                                                        2.Мамалига 
 
 
 
 
 
 
 

З кожної підгрупи виходять в фінал по дві команді, які зайняли перше, друге  місця в зоні                         

КАРТКА СПОРТСМЕНА 
                                                                      
     
___________________________________________________________________________                                                  
                                             Назва навчального закладу 
                                                                        
___________________________________________________________________________ 
                                                  клас                                                                                   
 
                                                 
__________________________________________________________________________ 
                                                                        прізвище, ім'я та по батькові 
 
                                                        
___________________________________________________________________________ 
                                                                          число, місяць, рік народження 
 
 
 
                                            УЧАСТЬ У  ЗМАГАННЯХ 
 
                                     у 67-ій районній спартакіаді школярів 
 
                                                                                           
№ 
п/п 

Назва змагань Термін 
змагань 

Вид 
спорту 

Прізвище особи яка 
проводила 
мандатну комісію 

підпис 

1      
 

2      
 

3      
 

4      
 

5      
 

6      
 

7      
 

8      
 

9      
 

 
 
 
Керівник закладу освіти                                     ______________________________ 
              М.П.                                                              розшифровка підпису 
 
 
 
 
 

Фото 



 


