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2. Терміни і місце проведення спартакіади 
Обласна спартакіада проводиться у три етапи: 
І етап – змагання серед допризовної молоді у районах та у м. Тернополі, 

м.Чорткові. (лютий-березень); 
ІІ етап – обласна спартакіада допризовної молоді серед збірних команд 

районів та м. Тернополя (квітень). 
ІІІ етап – фінал Спартакіади допризовної молоді серед збірних команд 

областей (за призначенням). 
Обласна спартакіада проводиться 25-26 квітня 2015 року у смт. Коропець 

Монастириського району. Приїзд команд 25 квітня 2015 до 10.00 години за 
адресою: смт. Коропець вул. М.Каганця, 3-а, Коропецький обласний ліцей-
інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою. 

 
3. Організація та керівництво проведення спартакіади 

Загальне керівництво та організація обласної спартакіади здійснюється 
департаментом у справах сім’ ї, молоді, фізичної культури та спорту обласної 
державної адміністрації, департаментом освіти і науки обласної державної 
адміністрації, Тернопільським обласним центром фізичного здоров’я населення 
„Спорт для всіх”, Тернопільським обласним відділенням комітету з фізичного 
виховання та спорту МОН України та Тернопільським обласним військовим 
комісаріатом. 

Безпосереднє проведення обласної спартакіади покладається на суддівську 
колегію, затверджену управлінням з питань фізичної культури та спорту 
департаменту сім’ ї, молоді, фізичної культури та спорту обласної державної 
адміністрації. 

 
4. Програма проведення спартакіади  

25 квітня  – 10.00 – 10.30 – робота мандатної комісії. 
Юнаки – 10.30 – 17.00 – біг на 100 м., підтягування, стрільба з пневматичної 

гвинтівки в положенні лежачи в мішень з позначкою „П” (відстань 10 метрів), 
метання гранати Ф-1, стрибки в довжину, штовхання ядра. 

Дівчата – 10.30 – 17.00 – біг на 100 м., стрільба з пневматичної гвинтівки в 
положенні лежачи в мішень з позначкою „П” (відстань 10 метрів), стрибки в 
довжину. 

26 квітня. 
Юнаки – 10.00 – 14.00 – біг на 3000м, піднімання гирі вагою 16 кг., метання 

диска, метання списа, перетягування канату (поза конкурсом). 
Дівчата – 10.00 – 14.00 – біг на 1000 м., метання списа. 
– 14.00 – 14.30 – підведення підсумків та нагородження переможців та 

призерів обласної спартакіади. Визначення збірної команди області для участі у 
фінальних змаганнях спартакіади України серед допризовної молоді. 

Організатори залишають за собою право вносити зміни у спортивну 
програму змагань. 

5. Учасники спартакіади 
До участі в обласній спартакіаді допускаються збірні команди учнів              

9-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів – переможців районних змагань, 
м. Тернополя, м. Чорткова.  
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Склад команди – 13 чоловік (7 хлопців, 4 дівчини та 2 представника).  
Команди повинні прибути на змаганнях у єдиній спортивній формі та 

нагрудними номерами закріпленими за районами. 
Представляють команди на спартакіаді: 
– працівник відділу з питань фізичної культури і спорту або працівник освіти 

райдержадміністрації. 
Представнику команди необхідно мати копії протоколів районної 

спартакіади. 
 

6. Характер заходу (змагання особисто-командні) 
Переможці обласної спартакіади визначаються в командному заліку. 
 

7.  Безпека та підготовка місць проведення спартакіади 
Підготовка спортивних споруд для проведення заходів здійснюється 

відповідно до Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших 
спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-
видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 
грудня 1998 року № 2025, підготовка та підтримка належного технічного стану 
спортивних споруд покладається на їх власників. 

Контроль за підготовкою споруд та дотриманням техніки безпеки під час 
проведення змагань здійснює суддівська колегія. 

Невиконання вимог, передбачених цим Положенням, що стали причиною 
виникнення надзвичайних обставин під час проведення заходів, тягне за собою 
відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 

 
8. Умови визначення і нагородження переможців та призерів 

Командні місця у кожному виді програми визначаються за найбільшою 
сумою очок шести кращих залікових учасників. 

У разі рівності результатів у кожному заліку у кожному виді програми у двох 
або кількох команд перевага надається команді, яка має більше перших, других  
місць в особистому заліку. 

Команда – переможниця у загальнокомандному заліку визначається за 
найменшою сумою місць, зайнятих у кожному виді програми. 

У разі рівності результатів у загальнокомандному заліку у двох або декількох 
команд перевага надається команді, яка має більше перших, других місць у 
кожному виді програми. 

За умови рівності цього показника перевага надається команді, яка має 
більше перших, других місць в особистому заліку. 

Команди, які посіли I, II, та III місця в загальнокомандному заліку, 
нагороджуються грамотами та кубками. 

Учасники, які посіли I, II, та III місця  у командному заліку, нагороджуються 
грамотами, медалями та нагородною атрибутикою з логотипом Центру. 

 
9. Умови фінансування спартакіади та матеріального забезпечення учасників 

Витрати на відрядження учасників спартакіади та представників команд 
(проїзд в обох напрямках, добові) за рахунок відряджуючої організації.  
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Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації несе витрати 
пов’язані з оплатою харчування та проживання учасників та представників команд. 
суддівської колегії та лікаря. 

Управління з питань фізичної культури та спорту департаменту сім’ ї, молоді, 
фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації несе витрати по 
оплаті харчування суддівської колегії, лікаря та придбанню призів. 

Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення „Спорт для 
всіх” несе витрати  по придбанню кубків, медалей, грамот.  

Витрати пов’язані з відрядженням команди для участі у фінальних змаганнях 
Спартакіади України серед шкільної допризовної молоді (проїзд в обох напрямках,  
проживання, харчування) за рахунок управлінням з питань фізичної культури та 
спорту департаменту сім’ ї, молоді, фізичної культури та спорту обласної державної 
адміністрації. 

 
10. Терміни та порядок подання заявок на участь у спартакіаді 

Представники команд подають до мандатної комісії наступні документи: 
- заявку, завірену лікарем на участь у обласній спартакіаді шкільної 

допризовної молоді – 2 примірника (додаток 1);  
- учнівський квіток, за відсутністю учнівського квітка довідку з місця 

навчання з фотокарткою, завірену підписом та печаткою керівника установи; 
- страховий поліс (на кожного учасника) на період проведення спартакіади. 
До змагань не допускаються учасники, команди яких нададуть документи у 

неповному обсязі, або невірно оформлені. 
Представник команди представляє мандатній комісії всіх членів команди з 

особистими та загальними документами, що вказані в пункті 10 (терміни та 
порядок подання заявок на участь у спартакіаді). 

 
11.Інші умови, які забезпечують якісне проведення конкретного заходу 
Для отримання інформації щодо проведення спартакіади звертатись до 

головного судді змагань.  
Результати змагань можуть бути оскаржені представником команди після 

закінчення окремих видів програми змагань усним попередження старшого судді з 
виду багатоборства, але не пізніше, ніж за 30 хв. після закінчення змагань у 
письмовій формі. 

Оскарження негайно розглядається головним суддею, або головною 
суддівською колегією обласної Спартакіади. 

Апелювати до голови мандатної комісії має право представник команди. 
 

Дане положення є офіційним викликом на спартакіаду 
 

Головний суддя обласної Спартакіади – начальник Коропецького обласного 
ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою 

 Процик Василь Мирославович тел. 097-510-76-24 
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Додаток 1 
 
 

ЗАЯВКА 
 

на участь у обласній Спартакіаді серед шкільної допризовної молоді 
 

від команди_____________________________________________ 
 
 

№ 
з\п 

Прізвище, 
ім’я по-
батькові 

(повністю) 

Дата 
народження 

Спортивний 
розряд 

 
Номер і дата 
видачі 

паспорта або 
свідоцтво про 
народження 

Ідентифікаційний 
номер 

 

Допуск 
лікаря 
(дата, 
підпис, 
печатка) 

1.       
2.       

 
 
 
 
 
 

Представник команди ___________________________________________ 
                                                      (підпис)                                       (ініціали, прізвище) 

 
 

Лікар __________________________________________________________ 
                                      (підпис, печатка)                                       (ініціали, прізвище) 

 
             Керівник установи ______________________________________________ 

                                        (підпис, печатка)                                       (ініціали, прізвище) 
 


