УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
25022, м. Кропивницький , вул. Велика Перспективна, 41, тел./факс 24-43-80,
Е-mail: osvita@krmr.gov.ua

НАКАЗ
від “18” вересня 2017 року

№ 717/о

Про проведення міського спортивного
фестивалю серед школярів загальноосвітніх
навчальних закладів у
2017/2018 навчальному році
На виконання "Державної цільової соціальної програми розвитку
фізичної культури і спорту на період до 2020 року" та з метою формування
здорового способу життя, підвищення соціальної активності і зміцнення
здоров’я школярів, залучення їх до фізичної культури як складової частини
загальнолюдської культури
НАКАЗУЮ:
1. Провести в вересні-травні 2017/2018 навчального року міський
спортивний фестиваль серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів
(терміни і місця проведення вказані в умовах проведення).
2. Затвердити умови проведення міського спортивного фестивалю серед
школярів загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному
році" (додаток 2).
3. Затвердити організаційний комітет та головну суддівську колегію по
проведенню
міського
спортивного
фестивалю
серед
школярів
загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 1).
4. Керівникам навчальних закладів:
4.1. Провести внутрішкільні відбіркові змагання (графік міських змагань
п.3 умов проведення міського спортивного фестивалю);
4.2. Забезпечити участь команд у міському спортивному фестивалі
(згідно термінів проведення міських змагань).
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Заступник начальник управління освіти
Коваленко О.Р. 066-467-85-47

Є. Серопян

Додаток 1
до наказу управління освіти
Кіровоградської міської ради
від 18.09.2017 року № 717/о

Склад
організаційного комітету з підготовки та проведення
Міського спортивного фестивалю серед школярів загальноосвітніх
навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році
Голова оргкомітету
Колодяжний
Сергій Олександрович – начальник відділу фізичної культури та
спорту Кіровоградської міської ради.
Заступник голови оргкомітету
Коваленко
Олексій Русланович – методист центру методичної та соціально психологічної служби управління освіти
Кіровоградської міської ради.
Члени оргкомітету
Лавров Сергій Олександрович – головний суддя Спартакіади, вчитель
фізичної культури НВО СЗОШ № 6
Воскресенський
Валентин Леонідович – головний секретар Спартакіади, вчитель
фізичної культури НВК “Кіровоградський
колегіум”.

Додаток 2
до наказу управління освіти
Кіровоградської міської ради
від 18.09.2017 року № 717/о

Умови проведення
міського спортивного фестивалю серед школярів
загальноосвітніх навчальних закладів у 2017 / 2018 навчальному році

І. Мета і завдання
Міський спортивний фестиваль школярів проводиться з метою виконання
"Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і
спорту на період до 2020 року", формування здорового способу життя,
підвищення соціальної активності і зміцнення здоров'я школярів, залучення їх до
фізичної культури як складової частини загальнолюдської культури.
Основними завданнями є:
- розвиток фізичних якостей та зміцнення здоров’я;
- формування у школярів здорового способу життя;
- виховання у школярів відповідного ставлення до власного здоров'я і здоров'я
оточуючих як найвищої індивідуальної та суспільної цінності;
- активізація спортивно-масової роботи в усіх ланках системи фізичного
виховання;
- відбір кращих спортсменів для участі в обласних та Всеукраїнських
змаганнях;
- підготовка збірних команд міста для участі в обласній Спартакіаді школярів
2018 року.
ІІ. Керівництво змаганнями
Загальне керівництво підготовкою і проведенням міського спортивного
фестивалю здійснюється центром методичної та соціально-психологічної служби
управління освіти Кіровоградської міської ради та відділом фізичної культури та
спорту Кіровоградської міської ради.
Безпосереднє організація та проведення змагань з видів спорту
покладається на Організаційний комітет та суддівську колегію, які затверджені
наказом управління освіти Кіровоградської міської ради.

ІІІ. Види спорту. Терміни і місця проведення
Назва заходу
№
"Шкіряний м’яч":
* молодша група –
2007 р.н.
* середня група –
2006 р.н.
1.
* старша група –
2005 р.н.
* кадети –
2004 р.н.

Дата і час
проведення

Місце проведення

25.09-29.09. 2017

ЗОШ № 4

02.10-06.10 2017

ЗОШ № 4

09.10-13.10. 2017

За призначенням

17.10-24.10. 2017

За призначенням

Відповідальні

Пилипенко Я.М.
Коваленко О.Р.

Граждан С.С.,
Пузир В.В.
Воскресенський В.Л.

07.11.2017,
10.11.2017

НВО ЗНЗ № 20

21.11-23.11.2017

НВО ЗОШ № 24,
НВО ЗОШ № 31

Гладкий М.В.,
Степанчук А.С.

08.12.2017

За призначенням

Євтягін М.М.

15.01.-24.01.2018

Н.З. №4,19,26,29

Глинський В.М.,
Бричка В.А.

23.01-25.01.2018

КДЮСШ-2

Пилипенко Я.М.
Коваленко О.Р.

7. Баскетбол (дівчата)

25.01-31.01.2018

Н.З. №19,26

8. Баскетбол 3х3

01.01-02.02.2018

КДЮСШ -4

9. Гандбол (хлопці)

05.02-.09.02.2018

ДЮСШ № 2

10. Гандбол (дівчата)

12.02-16.02..2018

ДЮСШ № 2,
Гурський В.В.,
НВО ЗНЗ № 20,31 Кононенко А.В.

11. Волейбол (хлопці)

19.02-23.02. 2018

Н.З. №6,8,16,35
Гімназія ім.
Т.Шевченка

Жадов С.В.,
Свірідова Г.В.

12. Волейбол (дівчата)

26.02.-02.03.2018

Н.З. № 6,8,16,35

Шевчук С.В.,
Свірідова Г.В.

13. «Старти надій»

18.04.-20.04.20187

Н.З. №18, 31

Сухоручко О.І.,
Лисак Т.І.,
Головко С.С.

24.04-27.04.2018

ЗОШ № 4

Пилипенко Я.М.
Коваленко О.Р.

04.05.2018

ОЦТКЕУМ

Фестиваль «Козацький
2.
гарт»
3. Настільний теніс
4. Олімпійське лелеченя
5. Баскетбол (хлопці)
6

14.

Шкільна футзальна ліга
України (міський етап)

"Шкіряний м’яч"
(дівчата)

15. Туризм

Глинський В.М.,
Бричка В.А.
Макаренко Д.С.
Аношкін М.І.
Гурський В.В.,
Кононенко А.В.

Лісота А.А.,
Коток І.В.

ІV. Учасники змагань
У міському спортивному фестивалю беруть участь учні загальноосвітніх
навчальних закладів, які знаходяться на території міста Кропивницького. У
змаганнях з ігрових видів спорту команди загальноосвітніх навчальних закладів на
попередньому етапі розділяються на дві групи у відповідності до кількості учнів у
відповідних навчальних закладах.
Командам навчальних закладів, випускники яких після закінчення 9го класу навчаються у педагогічному ліцеї, дозволяється заявляти своїх
учнів у міських змаганнях зі спортивних ігор, настільного тенісу та фестивалі
"Козацький гарт" за ті навчальні заклади де вони отримали свідоцтво про
закінчення 9-го класу.
Список загальноосвітніх навчальних закладів відповідно кількості учнів.
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13

Назва ЗНЗ
НВО ЗОШ №18
НВО школа-ліцей № 25
НВО ЗНЗ № 16
НВК СЗНЗ № 26
НВО школа-ліцей № 8
НВО ЗОШ № 31
Кіровоградський колегіум
НВО "Мрія"
НВК школа-ліцей № 34
НВО СЗОШ № 6
гімн. Т. Шевченка
НВО ЗНЗ № 20
ЗОШ № 35

№
з/п
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Назва ЗНЗ
НВО ЗОШ № 19
НВО СЗОШ № 32
школа-інтернат
НВО ЗНЗ № 1
СЗОШ № 14
ЗОШ № 4
НВО «Вікторія-П»
НВО ЗОШ № 17
Гімназія № 9
НВО ЗОШ № 24
ЗОШ № 22
ЗОШ № 10

№
з/п
26.
27.
28.
29.
30
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Назва ЗНЗ
ЗОШ № 37
ЗОШ №2
ЗОШ № 29
ГНТН
НВО ЗНЗ № 21
ЗОШ № 3
НВО ЗОШ № 15
НВО ЗОШ № 33
ЗОШ №30
ЗОШ № 23
ЗОШ №7
ЗОШ №12

V. Програма та умови проведення змагань з видів спорту
1. «Шкіряний М'яч».
Змагання проводяться згідно з Регламентом Всеукраїнських змагань з
футболу «Шкіряний м'яч» 2015-2019 років. Система проведення змагань та
жеребкування відбудеться у вересні місяці відповідно до кількості команд
навчальних закладів, що надали попередні заявки.
Склад команд:
2007 рік народження – 14 чоловік (на майданчику 6+1);
2006 рік народження - 14 чоловік (на майданчику 5+1);
2005 рік народження - 14 чоловік (на майданчику 8+1);
2005 рік народження - 14 чоловік (на майданчику 8+1)

2.

Фізкультурно-патріотичний фестиваль школярів України
«Козацький гарт».
а.
Склад команди: 12 чоловік (6 хлопців + 6 дівчат)
5 клас - 1 хл. + 1 дів.
6 клас - 1 хл. + 1 дів.
7 клас - 1 хл. + 1 дів.
8 клас - 2 хл. + 2 дів.
9 клас - 1 хл. + 1 дів.
б.
Програма фестивалю:
- «Човниковий»біг 4Х9 метрів (хлопці, дівчата);
- Стрибок у довжину з місця (хлопці, дівчата);
- Стрибки через скакалку протягом 30 секунд (дівчата);
- Перетягування канату (хлопці).
в.
Визначення переможців фестивалю:
- команда-переможець у змаганнях «човниковий» біг та зі стрибків у довжину з місця
визначається за сумою 10 (5 хлопців + 5 дівчат) кращих результатів з 12-ти;
- команда-переможець в стрибках через скакалку визначається за сумою 5-ти
кращих результатів із 6-ти учасниць;
- в змаганнях з перетягування канату беруть участь 8 (вісім) команд, які показали
кращі результати після 3-х видів програми. Змагання проводяться за олімпійською
системою згідно жеребкування. Підсумкове загальнокомандне місце визначається
за найменшою сумою місць, набраних командою в 3-х або 4-х видах програми.
Якщо сума місць у двох або більше команд однакова, перевага надається команді,
що показала кращий результат у вправі «човниковий» біг.
3. Гандбол.
Склад команди - 14 учнів.
Змагання проводяться за коловою системою згідно діючих правил (2 або 3 підгрупи
юнаків, 1 або 2 підгрупи дівчат). У випадку визначення переможців за однаковою
кількістю очок у двох і більше команд, перевага надається команді, що має.
- більшу кількість очок у зустрічах між ними;
- кращу різницю забитих і пропущених м'ячів у зустрічах між ними;
- кращу різницю забитих і пропущених м'ячів у всіх зустрічах;
- найбільшу кількість забитих м'ячів у зустрічах між ними;
- найбільшу кількість забитих м'ячів у всіх зустрічах.
Також проводяться стикові ігри.
4.

Баскетбол.

Склад команди -10 учнів.
Змагання проводяться за коловою системою згідно діючих правил.
Юнаки - 4 підгрупи, дівчата - 1 або 2 підгрупи.
Команди, що посіли перші та другі місця в підгрупах зустрічаються в 1/4 фіналу.
Переможці 1/4 фіналу зустрічаються у 1/2 фіналу, переможці 1/2 фіналу
зустрічаються у фіналі, а команди, що поступилися в 1/2 фіналу змагаються за 3-тє
місце.
У 1/4 фіналу зустрічаються команди 1 та 2 груп, 3 та 4 груп.
у 1/2 фіналу зустрічаються переможці 1 та 3 пар, 2 та 4 пар.

У випадку визначення переможців за однаковою кількістю очок у 2-х і
більше команд, перевага надається команді, що має:
- більшу кількість очок у зустрічах між ними;
- кращу різницю забитих і пропущених очок у зустрічах між ними;
- кращу різницю забитих і пропущених очок у всіх зустрічах;
- найбільшу кількість забитих очок у всіх зустрічах.
5.
Баскетбол 3х3.
Змагання проводяться згідно з Регламентом Всеукраїнських змагань з
баскетболу 3х3. Система проведення змагань відповідно до кількості команд
навчальних закладів, що надали попередні заявки.
6.
Шкільний футзал.
Змагання проводяться згідно з Регламентом Всеукраїнських змагань з
футзалу Шкільної фут зальної ліги України (ШФЛУ) 2018 року. Система
проведення змагань та жеребкування відбудеться відповідно до кількості команд
навчальних закладів, що надали попередні заявки. До змагань допускаються
команди загальноосвітніх шкіл, які сформовані з учнів 5 класів однієї школи,
які народилися не раніше 1 січня 2006 року. За команду можуть грати як
хлопчики, так і дівчата.
7.

Волейбол.

Склад команди -12 учнів.
Змагання проводяться за коловою системою згідно діючих правил.
Юнаки-4 підгрупи, дівчата - 2 або 4 підгрупи.
Команди, що посіли перші та другі місця в підгрупах зустрічаються в 1/4 фіналу.
Переможці 1/4 фіналу зустрічаються у 1/2 фіналу, переможці 1/2 фіналу
зустрічаються у фіналі, а команди, що поступилися в 1/2 фіналу змагаються за 3-тє
місце.
У 1/4 фіналу зустрічаються команди 1 та 2 груп, 3 та 4 груп.
У 1/2 фіналу зустрічаються переможці 1 та 3 пар, 2 та 4 пар.
У випадку визначення переможців за однаковою кількістю очок у 2-х і
більше команд, перевага надається команді, що має:
- більшу кількість очок у зустрічах між ними;
- кращу різницю виграшних і програшних партій у зустрічах між ними;
- кращу різницю виграшних і програшних партій у всіх зустрічах;
- кращу різницю виграшних і програшних м'ячів у зустрічах між ними;
- кращу різницю виграшних і програшних м'ячів у всіх зустрічах.
Тривалість ігор:
- Баскетбол - 4 чверті по 10 хвилин (остання хвилина кожної чверті грається за
«чистим» часом;
Волейбол - з 3-х партій;
Гандбол - 2 тайми по 20 хвилин.
За результатами кожної гри команди отримують:
в гандболі
в баскетболі та волейболі
за перемогу
3 очки
2 очки
за нічию
2 очки
за поразку
1 очко
1 очко
за неявку
0 очок
0 очок

Головні судді змагань з гандболу, баскетболу та волейболу мають право
змінити форму проведення змагань в залежності від кількості команд, що надали
попередні заявки.
6. «Старти надій».
а. Склад команди - 14 осіб незалежно від статі з числа учнів 5-7-х класів.
б. Програма змагань:
- біг 60 м. (хл. і дів.);
- біг 800 м. (дів.) та 1000 м. (хл.), участь беруть 4 команди, які показали кращі
результати після 1-го та 2-го дня змагань.
- стрибки у довжину з розбігу (хл. і дів.);
- метання м'яча на дальність (хл. і дів.);
- підіймання тулуба в сід лежачі на підлозі зі одну хвилину (хл. і дів.);
- естафета 8Х50 (4 хл. + 4 дів.).
в. Визначення переможців.
Команда переможець у кожному виді змагань визначається за сумою 12-ти
(незалежно від статі) кращих результатів (за таблицею очок). Підсумкове
загальнокомандне місце визначається за найбільшою сумою очок, набраних
командою в окремих видах змагань. Якщо сума місць у 2-х або більше команд
однакова, перевага надається команді, що показала кращий результат в
естафетному бігу 8Х50 метрів.
Естафетний біг 8х50 метрів має коефіцієнт «10».
7. Туризм.
В змаганнях приймають участь учні 7 - х класів.
Склад команди, програма змагань, час і місце проведення визначаються
Положенням «Про проведення змагань з техніки спортивного туризму серед
школярів загальноосвітніх навчальних закладів».
8. Настільний теніс.
Склад команди – 3 учні (2 хлопців та 1 дівчина).
1 ракетка – хлопець
2 ракетка – дівчина
3 ракетка – хлопець
Віковий ценз учасників не обмежений.
Згідно правил змагань представниці жіночого полу дозволяється грати на
чоловічий ракетці.
Змагання мають командний залік і проводяться за коловою системою згідно діючих
правил у 2-х або 4-х підгрупах.
Незалежно від рахунку між командами граються всі три гри.
Також проводяться стикові ігри.
9. «Олімпійське лелеченя»
В змаганнях приймають участь учні 5-6 класів.
а. Склад команди: 12 чоловік (6 хлопців + 6 дівчат).
б. Програма спортивно-масового заходу:
- презентація команди ;

- комбінована естафета;
- рухлива гра «Малюкбол» або волейбол.;
- олімпійська спортивна вікторина.
в. Визначення переможців спортивно-масового заходу :
- команда-переможець в конкурсі «Презентація команди» визначається згідно
критеріїв оцінювання за сумою балів. Тривалість презентації до 3 хвилин.
Критерії оцінювання викладені у Положенні про проведення спортивно-масового
заходу «Олімпійське лелеченя».
- команда-переможець в конкурсі «Комбінована естафета» визначається за
найменшим часом показаним командою на дистанції, з урахуванням штрафних
балів. За кожне порушення правил до загального часу команди додається 2
секунди. Комбінована естафета складається з 12 етапів. В естафеті беруть
участь всі учасники команди. Непарні етапи виконують хлопчаки, парні етапи
виконують дівчата.
- у конкурсі
«Олімпійська спортивна вікторина» беруть участь всі учасники
команди, які за 2 хвилини повинні дати відповіді на 12 запитань.
- Підсумкове загальнокомандне місце визначається за найменшою сумою місць,
набраних командою в 4-х видах програми. Якщо сума місць у двох або більше
команд однакова, перевага надається команді, що показала кращий результат у
конкурсі «Комбінована естафета».
VІ. Умови підведення підсумків міського спортивного фестивалю:
а. Змагання міського спортивного фестивалю школярів загальноосвітніх
навчальних закладів проводяться за умовами даного Положення і згідно діючих
правил з видів спорту. Обов'язкові види спорту:
- Фестиваль "Козацький гарт";
- «Старти надій»;
- «Шкіряний м'яч» (1 вікова група);
Види спорту за вибором:
- гандбол (хл. та дів.);
- баскетбол (хл. та дів.);
- волейбол (хл. та дів.);
- туризм;
- «Олімпійське лелеченя»;
- настільний теніс.
б. Команди навчальних закладів, які не брали участь в змаганнях, що відносяться
до «Обов’язкових видів спорту», до подальшої участі у міському спортивному
фестивалі допускаються тільки за рішенням методичного активу вчителів фізичної
культури.
VII. Нагородження переможців змагань
1. Команди навчальних закладів, що посіли 1,2,3 місця в окремих видах
спорту нагороджуються дипломами та кубками відділу фізичної культури та
спорту Кіровоградської міської ради.
2. Учні загальноосвітніх навчальних закладів, що стали призерами
міських змагань в окремих видах спорту нагороджуються дипломами відділу
фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради.

VIII. Фінансові умови
Витрати на обслуговування змагань (харчування суддів), нагородження
команд і спортсменів (грамоти, дипломи, медалі, кубки) віднести за рахунок
відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської міської ради та
управління освіти Кіровоградської міської ради.
IX. Порядок і термін подачі заявок
1. Попередні заявки на участь у змаганнях з видів спорту, за вибором,
подаються за два тижні до початку змагань до центру методичної та соціально
– психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради
(телефон 066-467-85-47).
2. Іменні заявки з усіма документами на участь у змаганнях з виду
спорту подаються до головної суддівської колегії в день прибуття до місця
змагань.
3. Представник команди подає головному судді змагань наступні
документи:
а. Заявка (оформлюється на комп’ютері, всі данні подаються тільки в
надрукованому виді):
- прізвище, ім'я, по батькові (друкується повністю);
- рік народження;
- нагрудний номер;
- клас;
- віза лікаря (окрема графа);
- дата проходження медичного огляду (окрема графа);
- печатка лікаря;
- кількість учнів допущених до змагань;
- підпис (директора, лікаря, представника команди);
- печатка навчального закладу.
б. Учнівський квиток або картка учасника:
- фото (з печаткою);
- прізвище, ім'я, по батькові;
- рік народження;
- клас;
- печатка навчального закладу.
в. Копію свідоцтва про народження (в видах спорту де віковий ценз
обмежений).
г. Видові протоколи («Козацький гарт», «Старти надій»).
Навчальні заклади, які до початку змагань не надали головному судді
вищевказані документи до участі у змаганнях не допускаються.
X. Протести
1. Представник команди, який подає протест, повинен після закінчення
змагань повідомити про це арбітра та представника команди – суперниці.
2. Письмовий протест повинен бути мотивованим, підписаний
представником команди і подається головному судді не пізніше, ніж через 1
годину після завершення змагань.
3. Несвоєчасно подані протести не розглядаються.
4. Остаточне рішення по протесту приймає головний (старший суддя).
5. Рішення повинно бути оформлено протоколом і повідомлено
заявнику.

