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медалями і грамотами Тернопільського обласного ФСТ «Колос» АПК, а 

спортсмени, які зайняли друге і третє місце, - медалями та грамотами. 

 

3. Порядок і терміни проведення 

Сільські спортивні ігри Тернопільщини проводяться у чотири етапи. 

1 етап – масові змагання у колективах фізкультури та спортивних клубах 

сіл, селищ, громад, району проводяться з доступних видів спорту згідно з 

календарним планом спортивно-масових заходів  КФК та ФСК протягом року.   

2 етап – районні сільські спортивні ігри. 

3 етап – обласні сільські спортивні ігри (беруть участь переможці 

районних сільських спортивних ігор (березень-червень). 

4 етап – Всеукраїнські сільські спортивні ігри (вересень) . 

 

4. Керівництво проведенням змагань 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням сільських спортивних 

ігор здійснюється обласною, районними ФСТ «Колос», ФОК та оргкомітетами 

на місцях. Проведення змагань покладається на суддівські колегії, склад яких 

затверджений організаціями, що проводять змагання. 

 

5. Учасники змагань 

До участі у сільських спортивних іграх Тернопільщини допускаються 

члени спортивного товариства «Колос», працівники АПК, інших галузей та 

члени їх сімей, які мають реєстрацію району, села, громади на час проведення 

змагань, а також ті, що народилися на даній території, незалежно від місця 

теперішньої реєстрації. 

В обласних змаганнях беруть участь команди села, селища, громади, 

району - переможці районних сільських спортивних ігор.  

Студенти мають право виступати за територію у змаганнях серед 

студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та збірних команд 

районів. 

Питання допуску до змагань в інших випадках вирішується 

організаційним комітетом обласних сільських спортивних ігор. 

Команди виступають у єдиній спортивній формі. 

Протести подаються в письмовій формі під час проведення змагань. 

За недисципліновану поведінку спортсмена, тренера чи представника 

команди відповідальність покладається на голову районного ФСТ «Колос», 
ФОК та керівника спортивної делегації команди. 
 

6. Програма змагань та склади команд з видів спорту 

 

Змагання серед сільських школярів під девізом  

“Хто ти, майбутній Олімпієць?” 
№ Види спорту К-ть 

предст. 

К-ть 

дівчат 

К-ть 

хлопців 

Термін 

проведення 

 

Місце 

проведення 

1. Важка атлетика 1 10 осіб  листопад м. Тернопіль 

2. Біатлон 2 6 6 березень с.Підгороднє 
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3. Легка атлетика 1 5 5 травень м. Тернопіль 

4. Л/а крос  1 4 осіб 7 травня м. Тернопіль 

5. Санний спорт 1 8 6 лютий м. Кременець 

6. Футбол 1  16 вересень м. Скалат 

7. Вільна боротьба 1  8 жовтень м. Тернопіль 

8. Гирьовий спорт 1  7 листопад м. Тернопіль 

9. Волейбол 1 10  вересень за признач. 

10. Волейбол 1  10 вересень за признач. 

11. Лижні перегони 1 10 осіб  лютий м. Тернопіль 

12. Загальна фізична 

підготовка 

1 3    3 вересень с. Підгороднє 

      Примітка: Змагання сільських школярів проводяться згідно окремих 

положень.  
 

Спартакіада серед депутатів та працівників органів місцевого 

самоврядування Тернопільської області 
№ Види спорту К-ть 

предст. 

К-ть 

жінок 

К-ть 

чол. 

Термін 

проведення 

Місце 

проведення 

1. Міні-футбол  

 

 

1 

7   
 

 

 

серпень 

 

 
 

За 

призначенням 

2. Волейбол 7 

3. Настільний теніс 1 або 1 

4. Шашки 1 або 1 

5. Гирьовий спорт  1 

6. Шахи 1 або 1 

7. Армспорт  1 

8. Перетягування 

каната 

 4 

Примітка: Змагання проводяться згідно окремого положення ,яке 

затверджується розпорядженням  Тернопільської обласної  ради. 

 

Фестиваль студентського спорту серед вищих навчальних  

закладів І-ІІ рівнів акредитації 

№ Види спорту 
K-ть 

предст. 

К-ть 

жінок 

К-ть 

чол. 

Термін 

проведення 

Місце 

проведення 

1. Волейбол (чол.) 1  8 12 травня Бучач 

2. Волейбол (жінки) 1 8  12 травня Бучач 

3. Гирьовий спорт 1  6 18 лютого Тернопіль 

4. Легкоатлетичний 

крос 

1 6 7 травня Тернопіль 

5. Лижні перегони 1 6 18 лютого Тернопіль 

6. Настільний теніс 1 1 2 18 лютого Бучач 

7. Міні-футбол 1  10 12 травня Бучач 

8. Легка атлетика 1 10 12 травня Бучач 

Примітка: Змагання проводяться згідно положення обласного ФСТ 

«Колос». 
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Змагання серед команд сіл та селищ 

№ Види спорту 
K-ть 

предст. 

К-ть 

жінок 

К-ть 

чол. 

Термін 

проведення 

Місце 

проведення 

1. Міні-футбол 1  10 26 червня 

с. Синьків 

Заліщицький 

район 

2. Армспорт 1  3 26 червня 

с. Синьків 

Заліщицький 

район 

3. 
Пляжний 

волейбол 
1  2 5 червня смт. Гусятин 

4. Шашки 1 1 1 6 березня м. Тернопіль 

5. Спортивна сім’я 1 1+дит 1 26 червня 

с. Синьків 

Заліщицький 

район 

6. 
Перетягування 

каната 
1  5 26 червня 

с. Синьків 

Заліщицький 

район 

7. Гирьовий спорт 1  3 26 червня 

с. Синьків 

Заліщицький 

район 

 

Серед збірних команд громад та районів 

№ Види спорту 
К-ть 

предст. 

К-ть 

жінок 

К-ть 

 чол. 

Термін 

проведення 

Місце 

проведення 

1.  Футбол 1  16 

Зони 

(травень) 
 

 

Фінал 

25-26.06. 

За 

призначенням 

 

с. Синьків 

Заліщицький 

район 

2.  Шахи 1 1 1 6 березня м. Тернопіль 

3.  Настільний теніс 1 1 1 6 березня м. Тернопіль 

4.  Волейбол (жінки) 1 10  

Зони 
 

Фінал 

25-26.06. 

за признач. 

 

с. Синьків 

Заліщицький 

район 

5.  Волейбол (чол.) 1  10 

Зони 
 

 

Фінал 

25-26.06. 

За 

призначенням 

 

с. Синьків 

Заліщицький 

район 

6.  Гирьовий спорт 1  7 жовтень м. Тернопіль 

7.  
Перетягування 

каната 
1  9 вересень м. Тернопіль 
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8.  
Легкоатлетичний 

крос 
1 6 осіб 7 травня м. Тернопіль 

9.  Важка атлетика 1 9 осіб листопад м. Хоростків 

 

Змагання серед команд сіл та селищ 
 

ЗМАГАННЯ СПОРТИВНИХ СІМЕЙ 

Склад команди - 3 учасники (батько, мати, дитина, вік дитини 8-12 років, 

2008-2004 року народження). 

Програма змагань: 

1. Комбінована естафета.  
Склад команди 3 чоловіки. Дистанція 40-50 метрів. Комбінована естафета 

включає в себе такі етапи: 

– стрибки у мішках; 

– перекиди вперед; 

– проходження всередині обручів; 

– біг по гімнастичній лаві; 

– ведення м`яча (батько - ногами, мати - руками, дитина біжить з м’ячем в 

руках); 

– стрибки на скакалках (10 раз); 

– біг подружжя у зв’язці, дитина тримається за руку батьків. 

2.Бігова естафета.  
Склад  команди З чоловіки. 

1 етап – біг 60 метрів (батько);  

2 етап – біг 40 метрів (мати); 

3 етап – біг 30 метрів (дитина). 

Перемога визначається за кращим часом, показаним в естафеті.  

Примітка: послідовність естафет та етапів у них визначаються 

суддівською колегією. За кожну помилку у проходженні етапів додаються 

штрафні секунди. Місце команди визначається по кращому часу, показаному 

в естафеті з урахуванням штрафних секунд. 

3.Індивідуальні змагання. 

Батько виконує метання 16 кг гирі з місця на дальність хватом зверху 

двома руками. Мати змагається у дартсі (3 пробні та 10 залікових спроб). 

Дитина виконує кидання м’ячика для великого тенісу у корзину на відстані     

8 метрів з 5 спроб. 

Загальнокомандна перемога визначається по найменшій сумі місць, 

зайнятих у п’яти видах програми. При рівній кількості очок у двох чи більше 

команд перевага надається команді, яка має кращий показник у комбінованій, 

біговій естафетах. 

АРМСПОРТ 

Склад команди: 3 учасники та 1 представник. Змагання особисто – 

командні, проводяться у вагових категорія до 70 кг., до 90 кг., більше 90 кг. 
Змагання проводяться за діючими правилами за системою вибування після 

двох поразок. Переможці визначаються у кожній ваговій категорії. Змагання 



 6 

проводяться на праву руку. Дозволяється здвоювання учасників у одній 

ваговій категорії. 

Загальнокомандне місце визначається по найменшій сумі набраних очок 

всіма членами команди, 1 місце – 1 очко, 2 місце – 2 очки і так далі.  

 

ПЕРЕТЯГУВАННЯ КАНАТА 

Змагання командні. Склад команди: 5 спортсменів та 1 тренер – 

представник. Змагання проводяться серед чоловічих команд без врахування 

вагової категорії. Канат посередині перев’язується червоною стрічкою, а від 

червоної стрічки на відстані 2 метри праворуч і ліворуч каната білими 

стрічками ( лінія захвату команди). 

 Розмічається коридор шириною 2 метри. Линва встановлюється так, щоб 

червона стрічка знаходилася посередині коридору. Команди у складі 5 

спортсменів беруть за канат з обох кінців так, щоб не переходити лінію 

коридору та відмітки захвату каната. За сигналом судді кожна команда 

починає тягнути канат. Перемога призначається тій команді, яка перетягнула 

канат на свій бік за лінію обмеження. 

 

ШАШКИ 

Склад команди 2 спортсмени (1 чоловік, 1 жінка) та 1 представник. 

Змагання особисто-команді. Змагання проводяться за Швейцарською 

системою. Контрольний час до закінчення партії - 15 хвилин. 

Особисте місце визначаються по найбільшій сумі набраних очок. 

При рівності очок у двох і більше учасників перевага надається: 

- по коефіцієнту Бухгольца: 

- по перемозі у зустрічах між ними; 

- по більшому числу виграних партій; 

- по кращому результату при підрахунку очок за системою коефіцієнтів; 

- за жеребом. 

Командні результати визначаються за найкращою сумою очок двох 

учасників. У випадку рівності перевага надається: 

-  по кращому результату на чоловічій дошці; 

-  по кількості перемог; 

- по кількості нічиїх. 

- за жеребом. 

 

ПЛЯЖНИЙ ВОЛЕЙБОЛ 

Склад команди 2 учасники (чоловіки) та 1 представник. 

Змагання командні. Всі зустрічі проводяться згідно з діючими правилами 

з 3-х партій до 21 очка, вирішальна партія до 15 очок з різницею в рахунку 2 

очки. Загальнокомандна першість визначається по найбільшій кількості 

перемог. Остаточна система проведення змагань буде визначена після 

підтвердження про участь в змаганнях до початку змагань. 
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МІНІ–ФУТБОЛ 

Склад команди 10 спортсменів та 1 представник. Ігри з міні-футболу 

проводяться згідно з правилами змагань федерації. Система проведення 

змагань визначається після підтвердження організації та озвучується до 

проведення змагань. Змагання проводяться на штучному полі. 

 

ГИРЬОВИЙ СПОРТ  

Склад команди 3 чоловіки та 1 тренер-представник. Змагання командні. 

Вага гир 24 кг. Змагання проводяться з довгого циклу без врахування вагових 

категорій. На виконання вправи дається 10 хвилин. 

 Переможці та призери змагань в командному заліку визначаються по 

більшій сумі підйомів, набраних трьома учасниками команди. При рівній сумі 

підйомів двома або більше командами, перемога надається команді, учасник 

якої підняв гирю більшу кількість разів на першому помості. При рівності і 

цього показника – перемога надається команді по більшій кількості підйомів 

на другому та третьому помостах. 

 

Змагання серед збірних команд громад та районів 
 

ФУТБОЛ 

Склад команди 16 спортсменів та 1 тренер-представник. До участі в 

змаганнях допускаються збірні команди громад, районів.         

Ігри в зонах проводяться по олімпійській системі. Команди-переможці 

першого ігрового дня зустрічаються між собою за 1-2 місце, інші за 3-4 місце. 

Змагання з футболу проводяться згідно з правилами змагань Національної 

федерації. За участь у грі незаявленого або не внесеного в протокол змагань 

гравця команді зараховується поразка – 5:0. У випадку нічийного результату 

призначається серія одинадцятиметрових штрафних ударів (без додаткового 

часу). Склад команд у зонах визнаяається за територіальним принципом та 

підтвердженням. 

Примітка: команда господар основної частини обласних сільських 

спортивних ігор, Заліщицький район - до фіналу допускається без попередніх 

ігор. У разі неявки на гру або зняття команди з розиграшу, їй зараховується 

технічна поразка 3:0. 

 

ПЕРЕТЯГУВАННЯ КАНАТА 

Склад команди: 8 спортсменів, 1 запасний та 1 представник. Всього 10 

осіб. Змагання проводяться серед чоловічих команд.   

Учасники команди мають бути одягнуті у єдину спортивну форму та 

взуття: черевики, чоботи або спортивне взуття на гумовій підошві. Суддівство 

згідно з затвердженими правилами з перетягування каната, без урахування 

ваги учасників. Система проведення змагань визначатиметься до початку 

проведення змагань та  кількості команд. 

Канат посередині перев’язується червоною стрічкою, а від червоної 

стрічки на відстані 2 метри праворуч і ліворуч линви білими стрічками ( лінія 
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захвату команди). Розмічається коридор шириною 2 метри. Линва 

встановлюється так, щоб червона стрічка знаходилася посередині коридору. 

 Команди у складі 8 спортсменів беруться за линву з обох кінців так, щоб 

не переходити лінію коридору та відмітки захвату линви. За сигналом судді 

кожна команда починає тягнути линву. Перемога призначається команді, яка 

перетягнула линву на свій бік за лінію обмеження. 

 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ КРОС 

Легкоатлетичний крос проводиться спільно з легкоатлетичним кросом 

серед школярів «Хто ти, майбутній Олімпієць?». 

Склад команд від району серед дорослих: 4 учасники та 1 представник:  

Жінки 1998 р.н. і старші 2000 м. 

Чоловіки 1998 р.н. і старші 3000 м. 

Склад команд у змаганнях  з легкоатлетичного кросу «Хто ти, майбутній 

Олімпієць?» 6 учасників і 1 представник :  

Дівчата 1999-2000 р.н. 1000 м. 

2001 р.н. і молодші 800 м. 

Юнаки 1999-2000 р.н. 2000 м. 

2001 р.н. і молодші 1000 м. 

 Команди можуть формуватися незалежно від статі і вікових груп. 

Учасники, заявлені на відповідні дистанції, допускаються виключно по своїх 

вікових групах. 

Примітка:загальнокомандна першість визначається по 7 кращих 

результатах згідно з таблицею оцінки результатів з легкоатлетичного кросу. 

Учасники команд повинні бути з номерами, що закріплені за районами. 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

Склад команди: 10 спортсменів та 1 тренер – представник. 

Змагання проводяться серед чоловіків і жінок окремо. Формування 

команд у зонах та місця проведення змагань буде проведено після 

підтвердження районних ФСТ «Колос».  

Змагання проводяться по круговій системі у зонах та фіналі з 3-х партій. 

Ігри проводяться по системі «Тайм-Брек» до 25 очок. Вирішальна партія 

грається до 15 очок. За виграш команді нараховується 2 очки, за поразку 1 

очко, неявку – 0 очок.  

 При рівності очок у двох команд-перевагу отримує команда, що 

перемогла в зустрічах між ними, а у трьох і більше команд в наступній 

послідовності: 

 - по найбільшій кількості перемог в зустрічах між ними; 

 - по кращому співвідношенні партій; 

 - по різниці виграних і програних очок. 

 

ГИРЬОВИЙ СПОРТ  

До участі у змаганнях допускаються збірні команди громад, районів в 

кількості 7 учасників і 1 тренера-представника. Всього 8 чоловік. У залік 

включаються результати 5 спортсменів. Здвоювання в категоріях не 
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обмежуються. Вага гирі: 24кг. Вагові категорії:до 60, 65, 70, 75, 80, 90, +90кг.

  Командні місця визначаються згідно таблиці нарахування очок: 

1 місце – 18 оч.  6 місце – 10 оч.  11 місце – 5 оч. 

2 місце – 15 оч.  7 місце – 9 оч.  12 місце – 4 оч. 

3 місце – 13 оч.  8 місце – 8 оч.  13 місце – 3 оч. 

4 місце – 12 оч.  9 місце – 7 оч.  14 місце – 2 оч. 

5 місце – 11 оч.  10 місце – 6 оч.  15 місце – 1оч. 

Переможці та призери в особистому заліку визначаються по найбільшій 

сумі балів двоборства. Якщо два або більше учасників набрали однакову суму 

очок перевага надається учаснику з меншою власною вагою. 

Визначення командних результатів проводиться наступним чином: – 

якщо загальна сума очок  у двох команд і більше буде однакова, то вище місце 

отримує команда, учасники якої мають більшу кількість перших місць, потім 

других, третіх і т.д.; якщо і цей показник однаковий, тоді кращий результат 

буде у команди, залікові учасники якої в сумі підняли більшу вагу. При умові 

виконання учасниками нормативів КМС та І розряду командам додатково 

нараховується відповідно 10 та 5 очок. 

 

ШАХИ 

Склад команди 3 особи (1 чоловік, 1 жінка та 1 представник). 

Змагання особисто-командні. Змагання проводяться за Швейцарською 

системою.Контрольний час до закінчення партії 20 хвилин. Командні місця 

визначаються по найбільшій сумі набраних очок всіма членами команди. 

При рівності набраних очок у двох і більше команд перевага віддається: - 

по коефіцієнту Бухольца; 

- по результатам особистої зустрічі; 

- по більшому числу виграних партій; 

- за жеребом. 

Командні результати визначаються за сумою очок двох учасників. 

У випадку рівності очок перевага надається команді: по кращому 

результату на чоловічій, жіночій дошках, коефіцієнту. 

 

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС 

Склад команди 3 особи (1 чоловік, 1 жінка та 1 тренер-представник). 

Змагання командні. Всі зустрічі проводяться за діючими правилами. Система 

проведення змагань буде визначена перед початком змагань. 

 

ВАЖКА АТЛЕТИКА 

У змаганнях беруть участь команди сіл, селищ, громад, районів в 

кількості  8 спортсменів та 1 тренера-представника. Всього 9 чоловік. До 

заліку зараховуються результати 7 спортсменів незалежно від статі при умові 

виконання ІІІ-го дорослого спортивного розряду. Здвоювання в категоріях не 

обмежуються. Учасники допускаються до змагань при умові наявності в 

паспорті відмітки реєстрації району або місця народження на даній території 

незалежно від реєстрації. 

Вагові категорії:  
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чоловіки – 56, 62, 69, 77, 85, 94, 105 та + 105 кг., 

жінки –  48, 53, 58, 63, 69 , 75 та +75 кг. 

Командні місця визначаються згідно таблиці нарахування очок. 

1 місце – 15 оч. 4 місце –  9 оч. 7 місце – 6 оч. 10 місце – 3 оч. 

2 місце – 12 оч. 5 місце – 8 оч. 8 місце – 5 оч. 11 місце – 2 оч. 

3 місце – 10 оч. 6 місце – 7 оч. 9 місце – 4 оч. 12 місце – 1 оч. 

Переможці та призери в особистому заліку визначаються по сумі 

двоборства. Якщо два або більше учасників набрали однакову суму очок 

перевага надається учаснику з меншою власною вагою. Якщо загальна сума 

очок у двох команд буде однакова, то перемога надається команді, учасники 

якої мають більше перших, потім других, третіх і т.д. місць. Якщо і цей 

показник рівний – краще місце надається команді, яка набере найбільшу суму 

ваги підняту всіма заліковими учасниками. Командам додатково 

нараховуються очки за виконання або підтвердження нормативу:  МСМК – 60 

очок, МС – 30 очок, КМС – 15 очок,  І розряду – 5 очок. 

 
7. Визначення переможців і підведення підсумків 

На обласних сільських спортивних іграх визначається особиста і 

командна першість в окремих видах програми і видах спорту згідно з 

вимогами, викладеними у відповідних розділах програми. 

Загальнокомандна першість у комплексному заліку ХХVІ сільських 

спортивних ігор Тернопільщини визначається за найбільшою сумою очок, 

набраних командами у розділах:  

- спартакіаді «Краще спортивне село Тернопільщини»; 

- змагання серед сільських та селищних рад та  серед збірних команд 

громад, районів (до загальнокомандного заліку включаються 8 кращих видів 

спорту незалежно від розділу). 

Району, який підтвердив участь у змаганнях, але у них не взяв участь 

нараховується -10 штрафних очок. При рівності очок у двох і більше команд 

перевагу отримує команда, яка має більшу кількість перших, других і так далі 

місць у видах спорту. 

 

Таблиця нарахування  очок 
Зайняте  

місце 

Пошукові  

змагання серед школярів 

«Хто ти, майбутній 

Олімпієць?» 

Змагання  

серед сіл та селищ, 

 а також 

«Краще спортивне 

село Тернопільщини» 

Змагання  

серед збірних 

команд громад, 

районів 

1. 36 54 72 

2. 30 45 60 

3. 26 39 52 

4. 24 36 48 

5. 22 33 44 

6. 20 30 40 

7. 18 27 36 

8. 16 24 32 

9. 14 21 28 
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10. 12 18 24 

11. 10 15 20 

12. 8 12 16 

13. 6 9 12 

14. 4 6 8 

15. 3 4 6 

16. 2 3 4 

17. 1 1 2 

  

8. Нагородження 

Команда-переможець з окремих видів спорту нагороджується кубком, 

дипломом першого ступеня; за другі і треті місця-дипломами відповідних 

ступенів і вимпелами. 

Учасники, які займуть перші місця, нагороджуються грамотами, 

медалями та пам`ятними призами. Учасники, які мають другі і треті місця, 

нагороджуються грамотами, медалями обласного ФСТ «Колос». 

У загальнокомандному заліку обласних сільських спортивних ігор 

районні ФСТ «Колос», ФОК нагороджуються: за 1, 2, 3 місце кубками, 

дипломами, вимпелами. 

9. Заявки 

Підтвердження про участь в обласних сільських спортивних іграх 

подаються до Тернопільського обласного ФСТ «Колос» АПК до 29 січня 2016 

року. 

У день приїзду на змагання у мандатну комісію представляються: 

- заявка (взірець додається), обов’язково вказавши ідентифікаційний код; 

- паспорт (свідоцтво про народження дитини з довідкою, затвердженою за 

місцем реєстрації, та фото); 

- студентський квиток для студентів; 

- папку матеріалів про проведення районних змагань з відповідного виду 

спорту; 

- заявка подається у друкованій формі. 

 

Заявка 

на участь команди                                                     району, 

    у ХХVІ обласних сільських спортивних іграх з       
 

№ 

п/п 

Прізвище 

та ім`я 

Рік 

народження 

Вікова 

група, 

вагова 

категорія 

Спортивний 

розряд 

Місце 

реєстрації 

 

Код 

ідентифікацій

ний 

 

Віза  

лікаря 

        

До змагань допущено     чол. 

    м.п. ПІДПИС      Прізвище, ім`я та по-батькові лікаря. 

 

Керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації 

м.п. ПІДПИС  

Голова громади                 _______________  

м.п. ПІДПИС 
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Сільський голова _______________  

м.п. ПІДПИС 

  

Голови районного ФСТ «Колос», ФОК 

м.п. ПІДПИС 

 

На змагання з легкоатлетичного кросу та інші види спорту команди 

прибувають із своїми нагрудними номерами: 

 

1. Бережанський 1-20 10. Лановецький 181-200 

2. Борщівський 21-40 11. Підволочиський 201-220 

3. Бучацький 41-60 12. Теребовлянський 221-240 

4. Гусятинський 61-80 13. Чортківський 241-260 

5. Заліщицький 81-100 14. Шумський 261-280 

6. Збаразький 101-120 15. Монастириський 281-300 

7. Зборівський 121-140 16. Тернопільський 301-320 

8. Козівський 141-160 17. Підгаєцький 321-340 

9. Кременецький 161-180    

 

10.  Витрати на змагання 

1. Проведення районних сільських спортивних ігор - структурні 

підрозділи райдержадміністрації, районні ФСТ «Колос», ФОК та інші 

організації. 

2. Проїзд учасників на обласні сільські спортивні ігри - за рахунок 

відряджаючих організацій. 

3. Проїзд на Всеукраїнські змагання - за рахунок відряджаючої сторони. 

4. Харчування, розміщення учасників, представників обласних сільських 

спортивних ігор - структурні підрозділи райдержадміністрацій спільно з 

районними ФСТ «Колос», ФОК та інші організації. 

5. Виготовлення спортивної атрибутики, оренда місць змагань, 

нагородження переможців та призерів змагань, харчування суддівської колегії 

та інші господарські витрати - Тернопільське обласне ФСТ «Колос» АПК. 

 


