
 

 «Затверджую»  

Начальник Тернопільського 

обласного відділення Комітету з 

фізичного виховання та спорту 

МОН України, заступник голови 

Організаційного комітету  

 

Олександр БІРЮКОВ 

 

Д О П О В Н Е Н Н Я  

до Положення про проведення XXV Спортивних ігор школярів  

Тернопільщини у 2021-2022 навчальному році, 

затвердженого начальниками управління освіти і науки та молоді, спорту 

іміджевих проектів Тернопільської облдержадміністрації 

(спільний наказ управління освіти і науки та молоді, спорту та іміджевих проектів 

Тернопільської ОДА від 14.01.2022 №7/0107 та №4 /01.01-09) 

 

І X .  П р о г р а м и  з м а г а н ь  з  в и д і в  с п о р т у  т а  

у м о в и  ї х  п р о в е д е н н я  

 

C O O L  G A M E S  

1. Терміни та місце проведення  

Змагання І дивізіону проводяться 12 березня 2022 року 

Змагання ІІ та ІІІ дивізіонів проводяться 13 березня 2022 року 

Місце проведення : Тернопільська спеціалізована школі І-ІІІ ступенів 

№3 з поглибленим вивченням іноземних мов (м. Тернопіль вул. 

Грушевського, 3)  

 

2. Учасники заходу 

Кількісний склад: 

І дивізіон  - 8 осіб: 

2012 року народження – 2 дівчинки та 2 хлопчика; 

2011 року народження – 2 дівчинки та 2 хлопчика; 

Представник команди (вчитель фізичної культури) – 1 особа. 

ІІ дивізіон – 7 осіб: 

2010 року народження – 1 дівчинка та 1 хлопчик; 

2009 року народження – 1 дівчинка та 1 хлопчик; 

2008 року народження – 1 дівчинка та 1 хлопчик; 

Представник команди (вчитель фізичної культури) – 1 особа. 
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ІІІ дивізіон – 9 осіб: 

2007 року народження – 1 дівчинка та 1 хлопчик; 

2006 року народження – 1 дівчинка та 1 хлопчик; 

2005 року народження – 1 дівчинка та 1 хлопчик; 

2004 року народження – 1 дівчинка та 1 хлопчик*; 

Представник команди (вчитель фізичної культури) – 1 особа. 

В разі відсутності учнів 20004 р.н. можлива заміна учнями 2005 р.н. 

 

До участі в обласному етапі Заходу допускаються команди учнів ЗЗСО в 

кількості одна команди (до змагань в одному дивізіоні) від однієї територіальної 

одиниці. Команда складається з учнів та учениць, які на день проведення 

мандатної комісії заходу навчаються в одному ЗЗСО. Учні інших ЗЗСО до складу 

цієї команд за віковим дивізіоном не допускаються. Запасні учасники в склад 

команди не допускаються. У разі, якщо учень зі складу допущеної в 

установленому порядку команди під час Заходу втрачає здатність брати участь у 

подальших змаганнях, що підтверджено лікарем Заходу, допускається подвійний 

старт молодшого або рівного за віком учасника цієї команди. 

 

3. Характер заходу 

Система проведення змагань залежить від кількості заявлених команд. 

 

4. Програма проведення змагань 

Програма проведення відбіркових етапів Заходу буде визначена в день 

проведення змагань та буде доведена до уваги учасників організаторами. 

 

5. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів 

Команди змагаються в естафетах відповідно до програми активностей 

Заходу (Додаток 2).  

Кожна командна зустріч складається з 3 естафет. Естафети розподіляються 

ГСК по колам та надаються представникам команд перед початком змагань. 

Перемога в кожній командній зустрічі зараховується команді, яка перемогла в 

двох естафетах цієї командної зустрічі. Якщо після завершення двох естафет 

рахунок перемог між командами рівний, розігрується третя естафета.  

Вище місце отримує команда, яка набрала більшу кількість командних 

перемог. Якщо кількість командних перемог рівна, то вище місце отримує 

команда, яка має кращу різницю між перемогами та поразками в командних 

зустрічах. Якщо ця різниця також однакова, то вище місце отримує команда, яка 

має більшу різницю між перемогами і поразками в естафетах в усіх командних 

зустрічах. Якщо і цей показник рівний, то перемога зараховується команді, яка 

перемогла в їх командній зустрічі в етапі змагань.  
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Якщо при всіх умовах визначити кращу команду неможливо, то 

оголошується додаткова естафета .в якій беруть участь всі команди з однаковим 

результатом. Місце визначають відповідно до порядку фінішування команд в цій 

естафеті – вище місце отримує команда, яка фінішувала першою. 

 

6. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

Умови фінансування проводяться відповідно до Положення про 

проведення XXV Спортивних ігор школярів Тернопільщини у 2021/2022 

навчальному році. 

 

7. Порядок подання заявок 

До участі в обласному етапі до мандатної комісії подаються заповнені 

ДРУКОВАНІ іменні заявки (Додаток №1), завірені директором ЗЗСО, керівником 

територіальної громади та медичним працівником. Медичний допуск в заявці 

ставиться для кожного учасника окремо і затверджується вся заявка в цілому. 

На кожного учасника Заходу подаються оригінали наступних документів: 

- свідоцтво про народження, або паспорт (ID-карта) громадянина 

України; 

- учнівський квиток (або довідку-дозвіл з ЗЗСО); 

- страховий поліс (страхування від нещасного випадку та спортивної 

травми), чинний на час проведення Заходу. 

Відповідальність за підготовку всіх документів, необхідних для допуску 

команди та їх учнів до участі в Заході покладається на представника команди. 

Представник команди повинен знаходитись з командою протягом всього часу 

проведення Заходу. 

При відсутності будь-якого з документів команди до змагань не 

допускаються.  

Учасники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено 

ознаки захворювання та/або температуру тіла понад 37,2 °C, не допускаються до 

участі у Заході. 

Захід проводиться з дотриманням всіх карантинних умов, відповідно до 

розділу V Положення про проведення XXV Спортивних ігор школярів 

Тернопільщини 2021/2022 н.р. 

 
 

 



Додаток № 1 

 

ІМЕННА ЗАЯВКА  

на  участь в обласному етапі  Cool Games  

за програмою ХХV Спортивних ігор школярів Тернопільщини 2021-2022 н.р. 
 

від ______________________________________________________________ 
(територіальна одиниця, дивізіон) 

 
 

          “_____” ______________ 20___ року 

 

№ п/п Прізвище, ім’я учасника 
Рік 

народження 
Місце навчання 

Вчитель 

фізвиховання 

 (тренер) 

Дата та віза 

лікаря 

      

 

Директор ЗЗСО       підпис       прізвище 

 

 

Керівник місцевих органів управління освіти  підпис        прізвище  
     
 

Представник команди      підпис       прізвище  

 

До змагань  допущено  ___________ чол.        Лікар підпис       прізвище   
  

 


