2

І. Мета та завдання
ХХІ Спортивні ігри школярів Тернопільщини проводяться з метою:
систематичного впровадження фізичної культури і спорту у повсякденний побут
юнаків і дівчат, зміцнення їх здоров’я, підготовки молоді до трудової діяльності;
пропаганди і розвитку пріоритетних, популярних видів спорту; підвищення
ефективності навчально-тренувальної роботи у дитячо-юнацьких спортивних школах та
спортивних секціях загальноосвітніх шкіл;
підбиття підсумків роботи у освітянських фізкультурних організаціях області;
пропаганди ідей Олімпійського руху на Тернопільщині.
Одним із етапів ХХІ Спортивних ігор школярів є масові змагання школярів, що
проводяться в навчальних закладах протягом навчального року та в канікулярний період.

ІІ. Учасники змагань
До участі в ХХІ Спортивних іграх школярів Тернопільщини допускаються учні
загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, територіальних громад, міст обласного значення та
населених пунктів, які не входять до територіальних громад 1999 року народження та молодших
(змагання серед учнів ЗОШ І-ІІІ ст.) 2001 року народження та молодших (змагання ЗОШ І-ІІ
ст.). Учням спортивних класів ЗОШ І-ІІІ ст. та ліцеїв м. Тернополя дозволяється виступати за
райони, з яких вони прибули на навчання. Одному учаснику на всіх етапах Ігор дозволяється
приймати участь в складі тільки однієї команди.

ІІІ. Види спорту, терміни та місце проведення змагань
№
з/п

Види спорту

Склад команди

Терміни
зональних
змагань

Терміни
фінальних
змагань

ЗОШ І-ІІІ ступенів
1
2

Футзал (дівчата)
Бадмінтон

3

Футзал (юнаки)

4

10
11

Настільний теніс
(юнаки)
Настільний теніс
(дівчата)
Баскетбол (юнаки)
Баскетбол (дівчата)
Баскетбол
3х3(юнаки)
Баскетбол
3х3(дівчата)
Гандбол (юнаки)
Гандбол (дівчата)

12

Волейбол (юнаки)

12 уч. + 1 предс.

13

Легкоатлетичний
крос
Волейбол (дівчата)

3 дів.+3 юн.+1
предс.
12 уч. + 1 предс

5
6
7
8
9

14

10 уч.+1 предс.
26.11.2016
3 (не залежно від
статі)+1 предс
10 уч.+1 предс.
19.11.2016
2 уч. + 1 предс.
2 уч. + 1 предс.
10 уч. + 1 предс.
10 уч. + 1 предс
4 уч.+1предст.

02.12.2016
16-17.12.2016
17.12.2016
24.02.2017
25.02.2017

11.02.2017
18.02.2017

03-04.03.2017
10-11.03.2017
28-29.03.2017

4 уч.+1предст.

30-31.03.2017

12 уч. + 2 предс
12 уч. + 2 предс

31.03.2017
01.04.2017
12.11.2016

07-08.04.2017
08.04.2017

19.11.2016

21-22.04.2017

Місце
проведення

3
15

Спортивний туризм

16

Футбол

3 дів.+5 юн.+2
предс. +1суддя
16 уч.+ 2 предс.

17

Легка атлетика

10 уч. + 1предс.

06-07.05.2017

18

Боротьба вільна

10 чол.+1предст.

24-25.02.2017

26-29.04.2017
22.10.2016

04-05.05.2017

Примітка: дати проведення змагань у 2017 році можуть бути змінені.

ЗОШ І-ІІ ст.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Види спорту

Склад команди

3 (не залежно від
статі)+1 предс
Баскетбол (юнаки) 10 уч. + 1 предс.
1 юн.+1 дів.+1
Настільний теніс
предс
Волейбол (юнаки) 12 уч. + 1 предс
Баскетбол
4 уч.+1предст.
3х3(дівчата)
Легкоатлетичний
3 юн.+3 дівч.+1
крос
предс
Міні футбол
10 уч. + 1 предс.
(юнаки)
Легка атлетика
8 уч. + 1предс
Міні футбол
10 уч. + 1 предс.
(дівчата)

Терміни
зональних
змагань

Бадмінтон

Терміни
фінальних
змагань

Місце
проведення

03.12.2016
04.02.2017

17-18.03.2017
18.03.2017

10.12.2016

24-25.03.2017
29-30.03.2017
08.04.2017

22.04.2017

28-29.04.2017
06-07.05.2017
12-13.05.2017

Примітка: дати проведення змагань у 2017 році можуть бути змінені.

IV. Керівництво іграми
Загальне керівництво ХХІ Спортивними іграми школярів Тернопільщини здійснюється
організаційним Комітетом, до складу якого входять представники управління освіти і науки,
управляння фізичної культури та спорту Тернопільської облдержадміністрації, обласного
відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, управління у справах сім’ї,
молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради, обласної дитячо-юнацької
спортивної школи.
Безпосереднє проведення змагань покладається на Тернопільське обласне відділення
Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України спільно з обласною ДЮСШ, відділами
освіти, структурними підрозділами з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрацій,
управління у справах сімї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради, відділи
освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради, у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та
спорту Кременецької міської ради, управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської
ради, центрами фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», територіальними громадами та
Головною суддівською колегією, яка затверджена організаційним Комітетом.
Організаційний Комітет та суддівські колегії, для якісного проведення змагань, за
програмою ХХІ Спортивних ігор школярів Тернопільщини, залишають за собою право
вносити зміни в дане положення та умови проведення.
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V. Умови проведення ігор
ХХІ Спортивні ігри школярів Тернопільщини проводяться у двох групах: окремо для
учнів загальноосвітніх шкіл І-ІІ ст., та учнів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст., ліцеїв, гімназій:
1 етап: масові змагання з видів спорту, у навчальних закладах.
2 етап: проведення ігор у громадах, районах та містах обласного значення.
Примітка: після завершення районних, Тернопільських міських спортивних ігор
необхідно подати звіти про проведені змагання. (Додаток № 1).
3 етап: обласні зональні та фінальні змагання ХХІ Спортивних ігор школярів
Тернопільщини.
Відповідальність за проведення І етапу змагань покладається на адміністрації навчальних
закладів, ІІ-го етапу - відділи освіти, відділів у справах молоді та спорту райдержадміністрацій,
управління у справах сімї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради, відділи
освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради, у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та
спорту Кременецької міської ради, управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської
ради, районні центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», територіальні громади.
Участь команд у зональних та фінальних змаганнях ІІІ-го етапу забезпечують відділи освіти, у
справах молоді та спорту, з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрацій,
управління освіти і науки, у справах сімї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської
ради, відділи освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради, у справах сім’ї, молоді,
фізичної культури та спорту Кременецької міської ради, управління освіти, молоді та спорту
Чортківської міської ради, територіальні громади.
Змагання ХХІ Спортивних ігор школярів Тернопільщини проводяться за чинними
правилами з видів спорту.
Головний суддя з видів спорту має право вносити корективи щодо системи проведення
змагань в день проведення змагань.

На фінальних змаганнях Спортивних ігор визначається особиста та
командна першість з кожного виду спорту окремо.
В обласних зональних та фінальних змаганнях серед учнів ЗОШ І-ІІІ ст., ліцеїв,
гімназій та ЗОШ І-ІІ ст. беруть участь збірні команди територіальних громад, районів, м.
Тернополя та міст обласного підпорядкування.
Учасники зональних та фінальних змагань зобов’язані за 7 днів до їх початку
повідомити організаторів про участь та необхідність нічлігу.
Приїзд команд – до 10 години в день змагань.

VІ. Заявки та документи
Проведення змагань з виду спорту відбудеться при попередньому заявлені не
менше 6 команд. Попередні заявки, на офіційних бланках завірені
відповідальними особами, необхідно надіслати на електронну адресу обласного
відділення КФВС МОН України sportgart@ukr.net до 30 вересня 2016 року
Представники команд подають у суддівську колегію такі документи:
- заявку відповідної форми із зазначенням прізвища, імені, року народження
учасника, назви навчального закладу, затверджену відділами у справах молоді та спорту
з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрацій, управліннями освіти і
науки, у справах сім’ї, молодіжної політики, і спорту Тернопільської міської ради,
відділи освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради, у справах сім’ї, молоді,
фізичної культури та спорту Кременецької міської ради, управління освіти, молоді та
спорту Чортківської міської ради, територіальною громадою завізовану лікарем (Додаток
№3);
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- учнівський квиток або довідку, затверджену директором навчального закладу, з
фотокарткою, яка відповідає віку учасника;
- паспорт або свідоцтво про народження (оригінал) або копії цих документів,
завірених нотаріусом чи відповідним органом, або навчальним закладом.
За відсутності будь-якого зазначеного вище документа, учасники до змагань не
допускаються.
Учасники змагань з легкої атлетики та легкоатлетичного кросу виступають під номерами,
закріпленими за районами.

VIІ. Фінансове забезпечення
Витрати на участь в обласних зональних та фінальних змаганнях:
– проїзд, проживання та харчування за рахунок структурного підрозділу з питань
фізичної культури та спорту райдержадміністрацій, управління у справах сім’ї, молодіжної
політики, і спорту
Тернопільської міської ради, відділи освіти, молоді і спорту
Бережанської міської ради, у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту
Кременецької міської ради, управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради,
центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», інших відряджуючих організацій,
територіальних громади.
Примітка: розподіл фінансових витрат на участь у змаганнях структурні підрозділи
райдержадміністрацій та Тернопільської міської ради можуть змінювати за домовленістю.
Витрати та організаційні заходи при проведенні зональних та фінальних змагань:
- забезпечення спортивних залів, стадіонів покладається на відділи освіти, сім’ї,
молоді та спорту райдержадміністрацій та управління освіти і науки Тернопільської
міської ради, відділи освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради, у справах сім’ї,
молоді, фізичної культури та спорту Кременецької міської ради, управління освіти,
молоді та спорту Чортківської міської ради та територіальні громади;
- забезпечення міського стадіону у м. Тернопіль для проведення фінальної частини
ХХІ Спортивних ігор школярів Тернопільщини покладається на управління сімї,
молодіжної політики, і спорту Тернопільської міської ради;
- забезпечення харчування суддівських колегій, лікарів зональних змагань - за
рахунок відділів у справах молоді та спорту, з питань фізичної культури та спорту
райдержадміністрацій, управління у справах сім’ї, молодіжної політики, і спорту
Тернопільської міської ради, управління фізичної культури та спорту Тернопільської
облдержадміністрації;
- придбання медалей, кубків, грамот, харчування суддівських колегій та лікарів
фінальних змагань – за рахунок управління фізичної культури та спорту Тернопільської
облдержадміністрації;
- проведення фінальних заходів із спортивного туризму – за рахунок
Тернопільського обласного комунального центру туризму, краєзнавства спорту та
екскурсій учнівської молоді;
- забезпечення олімпійською символікою, атрибутикою здійснює обласне
відділення НОК України.

VIІI. Нагородження переможців
Команди - переможці в окремих видах спорту нагороджуються :
за I місце - кубком та грамотою,
за II – III місця – грамотами;
Особисто, за І-ІІІ місця, спортсмени нагороджуються медалями та грамотами.
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ІX. Програми змагань з видів спорту та
умови проведення
Систему розіграшу та місце проведення зональних та фінальних
визначено після отримання попередніх заявок.

ігор буде

ЛЕГКА АТЛЕТИКА
(ЗОШ І-ІІ ст. та І-ІІІ ст.)
Змагання особисто-командні. На кожну дисципліну програми дозволяється виставляти
необмежену кількість учасників. Кожний учасник може брати участь у двох дисциплінах
програми, але до командного заліку враховуються лише один кращий результат, при умові
виконання розрядних нормативів (серед ЗОШ І-ІІ ст. - ІІ ю., та ЗОШ І-ІІІ ст. - І ю.) та зайнятого
місця згідно таблиці нарахування очок (додається).
У випадку, коли учасник бере участь у двох дисциплінах програми та естафетному бігу, до
командного заліку враховується один його кращий результат особистий та результат команди у
естафетному бігу.

Програма змагань (ЗОШ І-ІІ ст.)
Склад команди 10 учасників та 1 тренер-представник
Юнаки: біг 100, 200, 400, 800, 1500 м.
Стрибки у довжину, висоту, штовхання ядра.
Дівчата: біг 100, 200, 400, 800, 1500 м.
Стрибки у довжину, висоту, штовхання ядра.
Вага ядра: для юнаків – 4 кг, дівчат – 3 кг.

Програма змагань (ЗОШ І-ІІІ ст.)
Склад команди 8 учасників та 1 тренер-представник
Юнаки: біг 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 м, с/х 3 км., естафета 4х100 м.
Стрибки у довжину, висоту, штовхання ядра, метання спису.
Дівчата: біг 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 м, с/х 3 км., естафета 4х100 м.
Стрибки у довжину, висоту, штовхання ядра
Вага ядра: для юнаків – 5 кг, дівчат – 3 кг.
Особиста першість у кожному виді програми визначається згідно з правилами ІААФ.
Командна першість визначається за сумою набраних очок згідно з таблицею нарахування
очок (8 кращих результатів, в тому числі естафета серед ЗОШ І-ІІІ ст. та суми шести кращих
результатів серед ЗОШ І-ІІ ст.).
За виконання розрядних нормативів нараховуються додатково очки, а саме: КМС – 20
очок, І розряд – 10 очок, ІІ розряд – 5 очок.
За однакової кількості очок у 2-х або більше команд перевага надається за більшу
кількість 1, 2, 3 і т. д. здобутих особистих місць.

Таблиця нарахування очок
1 місце – 30 очок
2 місце – 26 очок
3 місце – 22 очки
4 місце – 19 очок
5 місце – 17 очок
6 місце - 15 очок

7 місце – 13 очок
8 місце – 11 очок
9 місце – 9 очок
10 місце – 7 очок
11 місце – 6 очок
12 місце – 5 очок

13 місце – 4 очка
14 місце – 3 очка
15 місце – 2 очка
16 місце –1 очко

7

ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ КРОС
(ЗОШ І-ІІ ст. та І-ІІІ ст.)
Склад команди 3 юнаки, 3 дівчини та 1 тренер-представник
Змагання особисто-командні.
Приїзд команд до місця проведення змагань (м. Тернопіль, район Телевежі) – до 10:00 год.

Програма змагань (ЗОШ І-ІІ ст.)
юнаки: 1000 м – 3 учасника;
дівчата: 1000 м – 3 учасниці.

Програма змагань (ЗОШ І-ІІІ ст.)
юнаки: 1500 м – 3 учасника;
дівчата: 1000 м – 3 учасниці.
Особиста першість у кожній дисципліні програми визначається згідно з правилами ІААФ.
Командний залік складається із суми місць, набраних 4 учасниками (по 2 кращих у видах
програми).
За не виставленого учасника у виді програми або учасника, що не закінчив біг на дистанції,
команді зараховується місце останнього залікового учасника на даній дистанції, плюс одне
штрафне.
За однакової кількості очок у 2-х або більше команд перевага надається за більшу кількість
1,2,3 і т.д. здобутих особистих місць.

ФУТБОЛ
Склад команди: 16 гравців і 1 тренер-представник.
Змагання проводяться за коловою системою. У фінальну частину змагань виходять
команди, які посіли перше місце у групах.
Змагання проводяться згідно з чинними правилами змагань Федерації футболу України.
Тривалість ігор – 2 тайми по 35 хв. з 15-ти хвилинною перервою.
Кількість замін протягом матчу – 5 – для ЗОШ І-ІІІ ст. та ЗОШ І-ІІ ст.
Місця визначаються за:
найбільшою кількістю очок (перемога – 3 оч., нічия – 1 оч., поразка – 0 оч.);
більшою кількістю перемог;
результатами ігор між командами, які набрали однакову кількість очок;
кращою загальною різницею забитих і пропущених м’ячів;
найбільшою кількістю забитих м’ячів;
жеребкуванням.
Гравець, який одержав два попередження або одне вилучення, пропускає наступну гру.
У фінальній частині команди розподіляються жеребкуванням на дві підгрупи, місця
визначаються за коловою системою та «стиковими» іграми. Якщо «стиковий» матч
закінчується нічийним результатом, переможець визначається серією пенальті.

МІНІ ФУТБОЛ
Склад команди: 10 гравців і 1 тренер-представник.
Змагання проводяться за коловою системою. У фінальну частину змагань виходять
команди, які посіли перше місце у групах.
Змагання проводяться згідно з чинними правилами змагань Федерації футболу України.
Тривалість ігор 2 тайми по 15 хв. з 5-ти хвилинною перервою;
Місця визначаються за:
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найбільшою кількістю очок (перемога – 3 оч., нічия – 1 оч., поразка – 0 оч.);
більшою кількістю перемог;
результатами ігор між командами, які набрали однакову кількість очок;
кращою загальною різницею забитих і пропущених м’ячів;
найбільшою кількістю забитих м’ячів;
жеребкуванням.
Гравець, який одержав два попередження або одне вилучення, пропускає наступну гру.
У фінальній частині команди розподіляються жеребкуванням на дві підгрупи, місця
визначаються за коловою системою та «стиковими» іграми. Якщо «стиковий» матч
закінчується нічийним результатом, переможець визначається серією пенальті.

ФУТЗАЛ
Склад команди: 10 гравців і 1 тренер-представник.
Змагання проводяться за коловою системою. У фінальну частину змагань виходять
команди, які посіли перше місце у групах.
Змагання проводяться згідно з чинними правилами змагань Федерації футболу України.
Тривалість ігор 2 тайми по 20 хв. з 10-ти хвилинною перервою;
Місця визначаються за:
найбільшою кількістю очок (перемога – 3 оч., нічия – 1 оч., поразка – 0 оч.);
більшою кількістю перемог;
результатами ігор між командами, які набрали однакову кількість очок;
кращою загальною різницею забитих і пропущених м’ячів;
найбільшою кількістю забитих м’ячів;
жеребкуванням.
Гравець, який одержав два попередження або одне вилучення, пропускає наступну гру.

ВОЛЕЙБОЛ
Склад команди 10 чоловік і 1 тренер-представник.
Систему розіграшу та місце проведення зональних та фінальних змагань буде визначено
після отримання попередніх заявок.
Змагання проводяться з трьох партій. За перемогу команда отримує 2 очка, за поразку - 1
очко.
Командна першість визначається за найбільшою кількістю очок.
За рівності очок у двох команд, перевагу має переможець в особистій зустрічі.
За рівності очок у трьох і більше учасників місця визначаються за :
коефіцієнтом сетів усіх ігор
різницею очок у сетах.

БАСКЕТБОЛ
Склад команди 10 учасників та 1 тренер-представник.
Тривалість ігор - чотири періоди по 10 хв. загального часу.
Першість визначаються за кількістю очок , набраних у всіх зустрічах. За перемогу команда
отримує 2 очка, за поразку – 1, неучасть у грі – 0. За нічийного результату призначаються
додаткові тайми по 5 хв. до визначення переможця.
За рівності очок у двох команд перевагу має переможець в особистій зустрічі.
За рівності очок у трьох і більше команд місця визначаються за :
- кількістю очок, набраних в іграх між цими командами;
- різницею м’ячів в іграх між ними.
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ГАНДБОЛ
Склад команди 12 учасників та 1 тренер-представник
Тривалість ігор: 2 тайми по 20 хв. з 10-хвилинною перервою.
Першість визначаються за кількістю очок , набраних у всіх зустрічах. За перемогу команда
отримує 2 очка, за поразку – 1, неучасть у грі – 0.
За рівності очок у двох команд, перевагу має переможець в особистій зустрічі.
За рівності очок у трьох і більше команд, місця визначаються за:
 більшою кількістю очок в іграх між ними;
 кращою різницею м’ячів у іграх між ними;
 кращою різницею м’ячів в усіх іграх;

ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ
Ігри серед команд проводять окремо серед юнаків та дівчат за системою Корбильйона.
За рівної кількості очок у двох учасників, вище місце присуджується переможцю в
особистій зустрічі. За рівності очок у трьох і більше учасників, місця визначаються за
результатами ігор між ними, за необхідності, враховується різниця партій та очок у партіях.

БАДМІНТОН
Склад команди 3 учасника(не залежно від статі) та 1 тренер-представник. Змагання парні.
Змагання проводяться відповідно до правил федерації бадмінтону України.
Гра складається із 3 геймів.
Переможець визначається за перемогою у 2 геймах. Гейм виграє сторона, яка перша
набирає 21 оч.

БАСКЕТБОЛ 3х3
Склад команди 4 учасники та 1 тренер-представник. Переможець визначається за сумою
набраних очків в іграх. За перемогу команді нараховується 2 очка, за поразку - 1 очко, за
технічну поразку – 0.
При однаковій кількості очок в двох і більше командах перевага надається команді, яка
має:
- кращий результат в іграх між цими командами;
- більшу кількість перемог у всіх іграх;
- кращий коефіцієнт між забитими та пропущеним и ігровими очками у всіх іграх.

СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ
Склад учасників: команда – 11 осіб, з них учасників команди – 8 осіб; тренер, представник,
суддя – по 1 особі.
Програма змагань:
коротка особиста дистанція з командним заліком «смуга перешкод» (ІІ-ІІІ клас)
команди двійки;
коротка командна дистанція «смуга перешкод» (ІІІ клас);
довга командна дистанція «крос-похід» (ІІІ клас).
Конкурсна програма змагань буде повідомлена додатково.
Бірюков О.В.
Мацикур В.С.
Цьомик І.П.
Куземчак В.П.
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Додаток № 1

ЗВІТ
про проведення змагань з _________________ серед команд ЗОШ _____ ст.
/ вид спорту/

за програмою ХХІ Спортивних ігор школярів Тернопільщини
_______________________ «___» _____________ 20__ р.
/район, місто, громада/

Кількість навчальних закладів,
що взяли участь у змаганнях

Кількість учасників
юнаки
дівчата

Переможці змагань

Підпис, Печатка відповідальної особи
Додаток № 2

Номери учасників
для участі в обласних змаганнях з легкої атлетики та
легкоатлетичного кросу.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Бережанський район
Борщівський район
Бучацький район
Гусятинський район
Заліщицький район
Збаразький район
Зборівський район
Козівський район
Кременецький район
Лановецький район
Монастириський район
Підволочиський район
Теребовлянський район
Тернопільський район
Чортківський район
Шумський район
м. Тернопіль
Підгаєцький район
*Номера територіальних громад за узгодженням

1-20
21-40
41-60
61-80
81-100
101-120
121-140
141-160
161-180
181-200
201-220
221-240
241-260
261-280
281-300
301-320
321-340
361-380

Додаток № 3

ЗАЯВКА
на участь у ____________________ змаганнях з ____________________
/зональні, фінальні/

за програмою ХХІ Спортивних ігор школярів Тернопільщини 2016-2017 н.р.
від ______________________________________________________________
“_____” ______________ 20___ року
№ п/п

Рік
народження

Прізвище, ім’я учасника

Місце навчання

Вчитель
фізвиховання
(тренер)

Дата та
віза лікаря

Начальник (завідувач)

підпис

прізвище

Начальник (завідувач)
відділу освіти міст обласного підпорядкування,
райдержадміністрації, територіальної громади
управління освіти і науки
Тернопільської міської рада.

підпис

прізвище

Завідувач (начальник) відділу у справах
сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
управління у справах сім’ї, молодіжної
політики, спорту та туризму Тернопільської
міської ради, територіальних громад та міст
обласного підпорядкування
Представник команди
До змагань допущено ___________ чол.

Лікар

підпис

прізвище

підпис

прізвище

підпис

прізвище

