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2.Термін і місце проведення 

 

2.1. V літні Всеукраїнські ігри ветеранів спорту пам'яті М.М.Баки                       

(далі - Ігри) проводяться в три етапи протягом  лютого -жовтня 2013 року: 

2.2. Терміни і місця проведення фінальних змагань за програмою Ігор 

визначаються цим Положенням, його додатками (1-3) та Положеннями                     

з видів спорту. 

 

3. Керівництво Ігор 

 

3.1.  Загальне керівництво підготовкою та проведенням Ігор здійснюється 

Організаційним комітетом, затвердженим в установленому порядку,                        

до складу якого входять представники Державної служби молоді та спорту 

України, Національного олімпійського комітету України, Спортивного 

комітету України, Асоціації ветеранів спорту України, Всеукраїнського центру 

фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", Ради ветеранів фізичної 

культури і спорту при Держмолодьспорті та НОК України, структурних 

підрозділів з фізичної культури і спорту МОНмолодьспорту АР Крим, 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, 

всеукраїнських федерацій, асоціацій, спілок з видів спорту та інших суб'єктів 

сфери фізичної культури і спорту. 

3.2.  Безпосереднє проведення фінальних змагань Ігор покладається на Головну 

суддівську колегію та суддівські колегії з видів спорту, що входять до 

програми  Ігор, склад яких погоджується з департаментом фізичного виховання 

та масового спорту Держмолодьспорту за поданням відповідних 

всеукраїнських федерацій та асоціацій та затверджується в установленому 

порядку. 

3.3. Проведення змагань Ігор здійснюють:  

      На місцевому рівні - структурні підрозділи з фізичної культури і спорту 

райдержадміністрацій, відповідні ради (асоціації) ветеранів фізичної культури   

і спорту,  місцеві спортивні федерації та суддівські колегії  з видів спорту; 

      обласні структурні підрозділи з фізичної культури та спорту 

МОНмолодьспорту  АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій спільно з відповідними осередками НОК 

України, регіональними радами (асоціаціями) ветеранів фізичної культури                   

і спорту, федераціями, асоціаціями  та суддівськими колегіями з видів спорту; 

    фінальні змагання - Оргкомітет, департамент фізичного виховання та 

масового спорту Держмолодьспорту, Головна суддівська колегія та суддівські 

колегії з видів спорту, що входять до програми Ігор, всеукраїнські спортивні 

федерації та асоціації, обласні органи з питань фізичної культури і спорту, на 

території яких проводяться фінальні змагання Ігор. 

4. Програма, умови проведення фінальних змагань Ігор 

та вимоги до учасників 
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4.1. До програми Ігор входять 25 видів спорту ветеранів, які набули 

популярності в Україні та мають високий рейтинг на міжнародній спортивній 

арені. У тому числі: 

     олімпійські види спорту: бадмінтон, баскетбол, важка атлетика, 

веслування на байдарках і каное, веслування академічне, велоспорт-шосе, 

волейбол, гандбол (чоловіки), дзюдо, легка атлетика, плавання, настільний 

теніс, греко-римська боротьба, водне поло;  

    неолімпійські види спорту:  армспорт,  гирьовий спорт, городковий спорт, 

поліатлон, боротьба самбо, спортивний більярд, спортивне орієнтування,  

спортивний туризм, шахи, шашки, футзал.  

Змагання за програмою Ігор проводяться за правилами відповідних 

міжнародних та всеукраїнських федерацій і асоціацій з видів спорту.     

Положення про проведення фінальних змагань від кожного виду спорту для 

затвердження  надається до Держмолодьспорту не пізніше ніж за 2 місяці                

до початку  проведення змагань. 

4.2.  До фінальних змагань, відповідно до програми Ігор, допускаються  збірні 

команди, які сформовані з ветеранів спорту Автономної Республіки Крим, 

областей, міст Києва та Севастополя, мають реєстрацію на даних територіях та 

за станом здоров'я допущені до змагань за висновками лікувально-

профілактичних закладів за місцем проживання учасників та за умови 

обов'язкової наявності  страхового медичного полісу.  

  Склад збірної команди області визначається за результатами проведення 

ІІ етапу Ігор у відповідності до квоти, встановленої додатком №1 цього 

Положення. 

4.3. Змагання проводяться за програмою Ігор серед чоловіків та жінок.                       

Вік учасників змагань визначається за правилами відповідних всеукраїнських 

та міжнародних федерацій і асоціацій з видів спорту. 

4.4. Змагання з командних ігрових видів спорту проводяться за наявності              

4 команд у віковій групі. 

4.5.   Для визначення переможців у загальнокомандному заліку області України 

розподілені на ІІІ групи: 

 І група - АР Крим, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, 

Луганська, Львівська, Одеська, Харківська області та м. Київ; 

 ІІ група - Вінницька, Івано-Франківська, Миколаївська, Полтавська, 

Херсонська, Черкаська, Чернігівська області; 

 ІІІ група - Волинська, Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, 

Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області                    

та  м. Севастополь. 

 Для кожної групи областей встановлюється кількість видів спорту                   

за програмою Ігор, в яких вони повинні обов’язково взяти участь: 

   І   група  - 11 видів спорту; 

  ІІ   група  -  9  видів спорту; 

  ІІІ  група  - 7  видів  спорту. 

4.6. У командних (групових) номерах програми Ігор з видів спорту області 

зараховується одне командне місце  незалежно від кількісного складу команди.  

4.7.  Учасники фінальних змагань Ігор повинні мати спортивну форму. 
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5.  Умови прийому команд 

 

5.1. Витрати на організацію та проведення змагань І-ІІ етапів Ігор                          

та участь збірних команд областей у ІІІ фінальному етапі Ігор (проживання, 

проїзд, добові у дорозі) здійснюються за власні кошті учасників, за рахунок 

коштів структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту місцевих 

органів виконавчої влади у відповідності до цього Положення, Єдиних 

календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів областей 

на 2013 рік та бюджетних видатків, передбачених на ці цілі, а також  на 

дольових умовах за кошти регіональних відділень НОК України, центрів 

фізичного виховання населення "Спорт для всіх", федерацій, асоціацій, спілок    

з видів спорту та інших суб'єктів сфери фізичної культури  і спорту, спонсорів 

та меценатів. 

5.2. Витрати на підготовку та проведення ІІІ етапу фінальних змагань Ігор 

(проїзд, проживання, харчування суддів, оренда спортивних споруд, 

нагородження переможців) здійснюється за рахунок Держмолодьспорту 

України відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно - оздоровчих 

та спортивних заходів України на 2013 рік згідно із затвердженими 

кошторисами з видів спорту, частково  за рахунок бюджету НОК України                

на 2013 рік в межах коштів, передбачених на підтримку ветеранського 

спортивного руху та фінансової підтримки на дольових умовах Спортивного 

комітету України, Асоціації ветеранів спорту України, Всеукраїнського центру 

фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх," всеукраїнських федерацій, 

асоціацій та спілок з видів спорту, інших позабюджетних коштів, використання 

яких не порушує чинного законодавства України.  

5.3. Відповідальність за підготовку місць проведення  змагань (спортивних 

споруд) за програмою Ігор, сприяння у прийомі, розміщенні, харчуванні, 

зустрічі, від'їзді учасників змагань, суддів та представників Оргкомітету 

покладається на структурні підрозділи з питань фізкультури та спорту 

МОНмолодьспорту АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій та головних суддів з видів спорту  відповідно                      

до програми Ігор. 

 

6. Визначення та нагородження переможців 

 

6.1. Загальнокомандний підсумок серед збірних команд Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя підводиться за 

найменшою кількістю очок, набраних спортсменами та командами з видів 

спорту. За  І місце нараховується 1 очко, за ІІ - 2, за ІІІ - 3  і т.д. 

6.2.  У разі рівності суми очок у двох або більше областей, перевага надається 

області, яка має більше перших, других, третіх і т.д. місць                                                  

у загальнокомандному заліку (з видів спорту). 

6.3.   У разі, якщо область взяла участь у меншій кількості видів спорту ніж             

це встановлено п. 4.5 цього Положення для кожної групи областей,  цій області 

нараховуються штрафні очки з розрахунку: максимальна кількість обласних 
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команд в групі, які взяли участь у виді спорту за програмою Ігор, плюс 1 очко. 

У випадку, коли область взяла участь у більшій кількості видів спорту, ніж це 

встановлено Положенням, області враховується кількість кращих занятих 

місць за Програмою Ігор. 

6.4.  Команди областей у кожній групі, які посіли І-ІІІ місця  у загальному 

командному заліку, нагороджуються кубками та дипломами 

Держмолодьспорту, НОК України, Спортивного комітету України,  Асоціації 

ветеранів спорту України, ВЦФЗН "Спорт для всіх" і Ради ветеранів фізичної 

культури та спорту при Держмолодьспорті та НОК України. 

6.5. Переможці та призери в індивідуальних видах спорту нагороджуються 

медалями та дипломами Держмолодьспорту,  НОК України, Спортивного 

комітету України,  Асоціації ветеранів спорту України, ВЦФЗН "Спорт для 

всіх" та Ради ветеранів фізичної культури та спорту при Держмолодьспорті                

та НОК України.  

6.6. Переможці та призери в командних ігрових видах спорту нагороджуються: 

за І місце - кубком та дипломом, а гравці - медалями та дипломами 

Держмолодьспорту, НОК України, Спортивного комітету України,  Асоціації 

ветеранів спорту України, Ради ветеранів фізичної культури і спорту при 

Держмолодьспорті та НОК України, за ІІ-ІІІ місця команди та гравці 

нагороджуються дипломами та медалями вищезазначених організацій. 

6.7.  Федерації та асоціації України з видів спорту можуть встановлювати свої 

нагороди для переможців і призерів Ігор. 

6.8. Області, які взяли участь у всіх видах змагань Ігор у своїх групах, 

нагороджуються дипломами та кубками Держмолодьспорту, НОК України,  

Спортивного комітету України, Асоціації ветеранів спорту України,  ВЦФЗН 

"Спорт для всіх" і Ради ветеранів фізичної культури та спорту при 

Держмолодьспорті та НОК України "За активну участь у V літніх 

Всеукраїнських іграх ветеранів спорту пам'яті М.М.Баки". 

 

7. Порядок і терміни подання заявок 

 

7.1. Попередні заявки на участь у фінальних змаганнях Ігор формуються 

структурними підрозділами з фізичної культури та спорту МОНмолодьспорту 

АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій та надаються департаменту фізичного виховання та масового 

спорту  Держмолодьспорту України до 15 квітня  2013 року (додаток № 2). 

7.2. Іменні заявки (додаток № 3), підписані керівниками структурних 

підрозділів з фізичної культури та спорту МОНмолодьспорту АР Крим, 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, 

завірені лікарем, подаються до мандатної комісії представником збірної 

команди області не пізніше ніж за день до засідання суддівської колегії з виду 

спорту. 

 7.3.  Мандатним комісіям з видів спорту за програмою Ігор забороняється 

приймати іменні заявки, що не відповідають встановленій формі або оформлені 

неправильно. 
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7.4.  Області, які вчасно не надали попередні та іменні заявки, до участі               

у фінальних змаганнях не допускаються. 

7.5. Відповідальність за своєчасне надання попередніх та іменних заявок               

від областей на участь у фінальних змаганнях Ігор (з кожного виду спорту) 

покладається на керівників структурних підрозділів з фізичної культури та 

спорту МОНмолодьспорту АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій, а відповідний контроль - на суддівські 

колегії з видів спорту та Головну суддівську колегію.  

 

8. Оскарження результатів змагань. 

 

8.1. Результати змагань за Програмою Ігор можуть бути оскаржені 

представником команди.  Протест (апеляція) у  письмовій  формі подається   до  

суддівської  колегії змагань з цього виду спорту не  пізніше,  ніж  за  30 хвилин 

після закінчення змагання. 

         Оскарження   негайно  розглядається   суддівською колегією змагань                

з даного виду спорту.  

 

 

 

Організаційний комітет Ігор 
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Додаток №2 

до Положення про V літні Всеукраїнські  

ігри ветеранів спорту 

 

 

Попередня заявка 

на участь у фінальних змаганнях V літніх Всеукраїнських іграх ветеранів 

спорту пам'яті М.М.Баки 

 

Кількість учасників-

спортсменів: 

№ 

п/п 

 

Види спорту 

 

 
Всього В т.ч. 

чоловіки 

В т.ч. 

жінки 

 

Кількість 

представників 

1 Армспорт     

2 Бадмінтон     

3 Баскетбол (чол.)     

4 Боротьба греко-римська     

5 Боротьба самбо     

6 Більярдний спорт     

7 Важка атлетика     

8 Веслування академічне     

9 Веслування на 

байдарках і каное 

    

10 Велоспорт шосе     

11 Водне поло     

12 Волейбол (чол.,  жін.)     

13 Гандбол чол.     

14 Гирьовий спорт     

15 Городковий спорт     

16 Дзюдо     

17 Легка атлетика     

18 Плавання     

19 Поліатлон     

20 Настільний теніс     

21 Спортивне орієнтування     

22 Спортивний туризм     

23 Футзал     

24 Шахи     

25 Шашки     

 

Керівник _____________________________________________________ 

                 структурний підрозділ з фізичної культури і спорту облдержадміністрації 

 

Печатка 
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Додаток №3 

до Положення про V літні Всеукраїнські  

ігри ветеранів спорту 

 

 

Іменна заявка 

на участь у фінальних змаганнях V літніх Всеукраїнських іграх ветеранів 

спорту пам'яті М.М.Баки 

 

_________________________ 
(вид спорту) 

 

 

 

від _________________________________________________________________ 

(регіон) 

 

 

Прізвище 

Ім."я 

(повністю) 

Дата, рік 

народження 

Місце 

реєстрації 

(прописка) 

Вид 

програми 

(спорту) 

Кращий 

результат 

Дозвіл 

лікаря 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

До участі у змаганнях допущено _________________  чол. 

 

 

 

Керівник ___________________________________________ М.П. 
                   структурний підрозділ з фізичної культури і спорту облдержадміністрації 

 

 

 

Лікар  ______________________________________________ М.П. 
                       (обласний лікарсько-фізкультурний диспансер) 

 

 

 

 

Представник команди  ________________________________ 

 

 

Примітка : Подається  мандатній комісії з виду спорту не пізніше ніж за день 

до засідання суддівської колегії з виду спорту 

 


