


 
 
 

 
4. Учасники змагань 

До участі у спортивних іграх допускаються учасники (2000 р.н. і старші), 
які мають реєстрацію району, об’єднаних територіальних громад та міст 
обласного значення на час проведення змагань, а також ті, що народилися на 
даній території, незалежно від місця теперішньої реєстрації до 01.01.2018 року. 

В змаганнях беруть участь збірні команди об’єднаних територіальних 
громади та районів. В ігрових видах спорту – переможці зональних змагань. 
Формування команд у зонах та місця проведення змагань буде затверджено 
після підтвердження про участь.  

Питання допуску до змагань в інших випадках вирішується організаційним 
комітетом спортивних ігор. 

Команди виступають у єдиній спортивній формі. 
Протести подаються в письмовій формі на протязі 30 хв після закінчення 

змагань. 
 

5. Умови визначення переможців змагань та нагородження  
У кожному виді спорту, які входять до програми  спортивних ігор  

розігрується особиста та командна першість згідно з умовами змагань. 
Спортсмени, які посіли перше, друге і третє місце нагороджуються медалями і 
грамотами управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації. 
Команди призери з окремих видів спорту нагороджуються кубком та 
грамотами.  
 

6. Програма змагань та склади команд з видів спорту 
 

№ Види спорту 

K-ть 
пред 

К-ть 
жінок 

К-ть 
чол. 

Термін проведення 
зональних змагань 

Термін 
проведення 
фінальних 

змагань 

Місце 
проведення 

1. Армспорт 1  2  15.07. Чортків 

2. Волейбол (чол.) 1  10 травень за 
призначенням 15.07. Чортків 

3. Волейбол (жінки) 1 10  травень за 
призначенням 15.07. Чортків 

4. Пляжний волейбол 1  2 червень за 
призначенням 15.07. Чортків 

5. Гирьовий спорт 1  3  15.07. Чортків 

6. Перетягування 
канату 1  5  15.07. Чортків 

7. 

Змішана 
легкоатлетична 
естафета: 
100х200х300х400м  

1 2 2  15.07. Чортків 
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8.  Плавання 1 1 1  15.07. за 
призначенням 

9. Міні-футбол 1  10 травень за 
призначенням 15.07. Чорків 

10. Футбол 1  16 червень за 
призначенням 15.07. Чортків 

 
Зональні змагання проводяться за місцем призначення після 

підтвердження участі команд у змаганнях. 
 

7. Умови проведення змагань 
 

АРМСПОРТ 
Склад команди: 2 спортсмени та 1 представник. Змагання особисті 

проводяться у вагових категорія до 75 кг та більше 75 кг. Змагання проводяться 
за діючими правилами за системою вибування після двох поразок. Переможці 
визначаються у кожній ваговій категорії. Змагання проводяться на праву руку. 
Дозволяється здвоювання учасників у одній ваговій категорії. 

 
 ВОЛЕЙБОЛ 

Склад команди: 10 спортсменів та 1 тренер – представник. 
Змагання проводяться серед чоловіків і жінок окремо. Змагання 

проводяться по олімпійській  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.  
 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. 
 

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. Змагання у 
фінальній частині проводяться м’ячем для пляжного волейболу «VLS-300». 
 

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

Вага гирі 24 кг. Змагання проводяться з довгого циклу без врахування вагових 
категорій. На виконання вправи дається 10 хвилин. 
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 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, на третьому помостах. 
 

ПЕРЕТЯГУВАННЯ КАНАТУ 
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 канату білими 
стрічками ( лінія захвату команди). 
 Розмічається коридор шириною 2 метри. Канат 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. 

 
ЗМІШАНА ЛЕГКОАТЛЕТИЧНА ЕСТАФЕТА 100х200х300х400 м 
В змішаній легкоатлетичній естафета беруть участь чоловіки та жінки.    

100 м та 300 м – жінки, 200 м та 400 м – чоловіки. 
                                                                           

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

проводяться згідно з правилами змагань федерації. Змагання проводяться на 
штучному полі по олімпійській системі, м’ячем №4. 
                          

ФУТБОЛ 
       Склад команди:  16 спортсменів та 1 тренер-представник. До участі в 
змаганнях допускаються збірні команди районів та об’єднаних територіальних 
громад. 
       Ігри проводяться по олімпійській системі. 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 – 3:0. У випадку нічийного результату призначається 
серія одинадцятиметрових штрафних ударів (без додаткового часу). Склад 
команд у зонах визначається за територіальним принципом та підтвердженням. 
 

ПЛАВАННЯ 
Склад команди: 2 спортсмени (чоловік і жінка) та 1 представник. Змагання 

особисті. Жінки змагаються на дистанції 25 м, а чоловіки – 50 м. Переможець 
визначається за кращим часом. До змагань не допускаються діючі спортсмени. 
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9. Заявки 
Підтвердження про участь в спортивних іграх подаються  до управління 

фізичної культури та спорту облдержадміністрації до 10 травня  2018 року        
e-mail:trokov@i. ua,тел. 52-26-72. В разі невчасної подачі заявки, команда не 
допускається до участі в змаганнях. 

У день приїзду на змагання у мандатну комісію подається заявка у 
друкованому вигляді, згідно взірця: 

– заявка, обов’язково вказавши ідентифікаційний номер; 
– оригінал паспорту; 
– довідка про місце реєстрації з фотографією завірена печаткою місцевого 

органу. 
При відсутності іменної заявки (встановленої форми), паспорта (копії 

паспорта) учасник не допускається до змагань.При виявленні підставних 
учасників змагань, командний результат анулюється. 

 
Іменна заявка 

команди                                                               , 
                                               (назва району, об’єднаної територіальної громади) 

    на участь в обласних спортивних іграх з       
                                                                                  (вид спорту) 

 
№ 
п/п 

Прізвище, 
 ім`я, по-батькові 

Рік 
народження 

Місце та дата 
реєстрації 

 

Віза  
лікаря, дата  проходження  обстеження 

     
До змагань допущено    чол. 

    м.п.                                         ______________________________ 
                                                         (підпис, прізвище та ініціали лікаря. 
 
(Для збірних команд районів заявку підписують) 
Керівник структурного підрозділу РДА ____________ _________________ 

м.п.                                                         (підпис)                            (прізвище та ініціали) 
 
(Для збірних команд ОТГ заявку підписують) 
Голова ОТГ    _______________  ________________________  
       м.п.                                                           (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
Відповідальний за фізичну культуру і спорт ___________ _________________   

                                                                                                         (підпис)                   (прізвище та ініціали) 
 

10. Витрати на змагання 
1. Проведення зональних та фінальних змагань спортивних ігор – за 

рахунок  управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації. 
2. Проїзд та харчування учасників, тренерів і представників спортивних 

ігор – за рахунок відряджаючих організацій. 
3. Придбання спортивного інвентаря, нагородної атрибутики (грамоти, 

кубки, медалі), відрядження представників управління, харчування суддівської 
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колегії, медичне забезпечення, канцтовари, заправка картриджів за 
рахунок – управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації. 

 
 

11. Підготовка спортивних споруд 
Підготовка  спортивних споруд  здійснюється  відповідно  до  постанови 

Кабінету  Міністрів України  від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок 
підготовки  спортивних споруд  та інших спеціально  відведених  місць  для 
проведення  масових спортивних  та культурно-видовищних  заходів”. 

Відповідальність за     підготовку   спортивних    споруд  покладається  на 
Чортківську міську раду. 
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