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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ
Спортивні ігри серед професійно-технічних навчальних закладів області
проводяться з метою :
- залучення учнів ПТНЗ до занять фізичною культурою і спортом, зміцнення їх
здоров’я, підготовки до трудової діяльності та служби у Збройних Силах
України;
- пропаганди ідей Олімпійського руху;
- пропаганди здорового способу життя та підведення підсумків роботи з
організації масової фізкультури та спорту у ПТНЗ;
- активізації навчально-тренувальної роботи у ПТНЗ;
ІІ. ПОРЯДОК І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
Обласні спортивні ігри проводяться поетапно :
І етап – масові змагання безпосередньо в навчальних групах, курсах, гуртожитках з
залученням всіх учнів;
ІІ етап – змагання за програмою спортивних ігор між курсами на першість
навчального закладу;
ІІІ етап – фінальні змагання між збірними командами професійно-технічних
навчальних закладів .
Конкретний термін, програму, склад учасників, порядок та інші умови
проведення змагань на першість ПТНЗ за програмою обласних спортивних ігор
визначає навчальний заклад, що їх проводить, з урахуванням залучення
максимальної кількості учнів до змагань.
ІІІ. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ
Загальне керівництво підготовкою та проведенням обласних Спортивних ігор
професійно-технічних навчальних закладів у 2017 року (надалі Спортивних ігор)
здійснюється Тернопільським обласним відділенням Комітету з фізичного
виховання та спорту МОН України.
Безпосереднє проведення Спортивних ігор покладається на суддівські колегії
з видів спорту, затверджені Тернопільським обласним відділенням КФВС МОН
України.
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Головне керівництво обласними Спортивними іграми серед ПТНЗ
здійснюється управлінням фізичної культури та спорту Тернопільської
обласної державної адміністрації.
ІV. БЕЗПЕКА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗМАГАНЬ,
ПІДГОТОВКА СПОРТИВНИХ СПОРУД
Відповідно до пункту 9 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, забезпечення медичним
обслуговуванням та дотримання правил безпеки під час проведення змагань,
покладається на власників спортивних споруд та головних суддів.
Команду очолює тренер-представник, який несе відповідальність за стан
здоров’я, технічну та фізичну підготовленість учасників змагань.
V. УЧАСНИКИ СПОРТИВНИХ ІГОР
У Спортивних іграх беруть участь збірні команди ПТНЗ та відділення
профпідготовки технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя, укомплектовані учнями, які
за станом здоров’я допущені лікарем і мають підготовку не нижче юнацького
розряду, 1997 р.н. і молодші.
Умови проведення Спортивних ігор регламентуються відповідними
розділами Положення і проводяться за діючими правилами змагань з видів спорту,
затвердженими Національними федераціями.
На Спортивних іграх розігруються :
- особиста першість з видів спорту
- загальнокомандна першість з видів спорту;
- загальнокомандна першість у комплексному заліку.
Підсумки комплексного заліку підводяться серед трьох груп професійнотехнічних навчальних закладів (додаток № 4) :
І група – ПТНЗ з контингентом учнів більше 500 чоловік (станом на
01.01.2017 р).
ІІ група – ПТНЗ з контингентом учнів від 300 до 500 чоловік (станом на
01.01.2017 р).
ІІІ група – ПТНЗ з контингентом учнів менше 300 чоловік (станом на
01.01.2017р.)
Комплексний залік підводиться за найбільшою сумою очок нарахованих,
відповідно до таблиці, за 6 кращих командних результатів у І групі, за 5 кращих
командних результатів у ІІ групі та у ІІІ групі за 4 кращими командними
результатами. Змагання з видів спорту будуть проводитись з умовою, що
попередньо заявиться у виді не менше 8 команд. У комплексний залік
зараховуються лише ті види спорту, в яких приймали участь не менше
6 -ти команд.
Таблиця нарахування очок комплексного заліку:
1 місце - 24 очка
4 місце - 21 очко
2 місце - 23 очка
5 місце - 20 очок
3 місце - 22 очка
6 місце - 19 очок і т.д. 24 місце – 1 очко
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У разі однакової кількості очок у декількох команд, перевага надається тій команді,
яка виборола більше залікових перших місць з видів спорту, потім других, третіх і
т.д.
VІ. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ, ЧИСЕЛЬНИЙ СКЛАД
КОМАНД З ВИДІВ СПОРТУ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
№
№
з/п

3.

юнаки
зональні
фінальні
Волейбол
дівчата
зональні
фінальні
Гирьовий спорт

4.

Легкоатлетичний крос

1.

2.

Склад команди
Учасники
Тренеривикладачі

Вид спорту

5.

Легка атлетика

6.

Футбол – зони
– фінальні
Шахи
Футзал - зональні
-фінальні

9.

10

Термін
проведення

Місце
проведення

Волейбол

10
10

1
1

11
11

22 лютого
02 березня

За призначенням
За призначенням

10
10
7

-

1
1
1

11
11
8

16 березня
22 березня
05 квітня

1
1

7
7

12 квітня

6

8
7
16
16
5
13
13

18 травня

6
2
-

1
1
1
1
1
1
1

За призначенням
За призначенням
Техколедж ТНТУ
ім. І. Пулюя
Мандатна комісія
ТВПУ рест.
сервісу та торгівлі
Крос-район
телевежі
Центральний
стадіон
За призначенням
За призначенням
За призначенням
За призначенням
ФОК «КДЮСШ з
футболу та інших
ігрових видів
спорту»

1
1
1

3
3
9

30 листопада
30 листопада
квітень

юнаки 6
дівчата

7.
8.

Всього

юнаки
дівчата

7
15
15
2
12
12

11 травня
17 травня
28 вересня
02 листопада
09 листопада

Теніс настільний
дівчата 2
юнаки
«Козацька наснага»
8
-юнаки
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ТВПУ №4
ТЦПТО
За призначенням

Організаційний комітет залишає за собою право вносити зміни в дане
Положення.
Приїзд команд на змагання з видів спорту до 10.00
Протести подаються у суддівську колегію з видів спорту в день змагань
одразу після закінчення гри (змагань).
Календар ігор з ігрових видів спорту буде затверджений після отримання
попередніх заявок.
* «Козацька наснага» є обов’язковим видом програми змагань
Спортивних ігор серед ПТНЗ.
VІІ. З А Я В К И
Попередні заявки на участь у Спортивних іграх з видів спорту, за підписом
директора навчального закладу, подаються в обласне відділення Комітету з
фізичного виховання та спорту до 10 лютого 2017 року. /Додаток № 1/
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Представники команд з видів спорту подають до суддівської колегії в день
приїзду на змагання наступні документи:
- друковану заявку/додаток № 2/, завірену печаткою лікаря і підписану
керівником навчального закладу;
- на кожного учасника подається паспорт або свідоцтво про народження,
учнівський квиток (пластиковий) або довідка, завірена директором ПТНЗ
діюча на день проведення змагань.
VIІІ. В И Т Р А Т И
Витрати по оплаті харчування суддівської колегії за рахунок управління
фізичної культури та спорту Тернопільської обласної державної адміністрації.
Витрати щодо відрядження учасників та представників команд на змагання
/проїзд, харчування/ за рахунок організацій, які відряджають.
Учасники змагань та тренери-представники можуть забезпечуватись
харчуванням згідно Наказу управління з питань фізичної культури і спорту
облдержадміністрації від 19.12.2016 р. № 418-од, зареєстрованого в обласному
управлінні юстиції від 27.12.2016 р. № 38/808.
ІХ. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Команди ПТНЗ, які посіли І-ІІІ місця з окремих видів спорту,
нагороджуються грамотами обласного відділення Комітету з фізичного виховання
та спорту МОН України.
Спортсмени, які посіли в особистому заліку призові місця нагороджуються
грамотами.
Переможці та призери загальнокомандного заліку по трьох групах
нагороджуються грамотами обласного відділення Комітету з фізичного виховання
та спорту МОН України та управління освіти і науки Тернопільської
облдержадміністрації.
Х. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
ОБЛАСНИХ СПОРТИВНИХ ІГОР
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. При рівності
очок у двох і більше команд місця визначаються :
- по кількості перемог в іграх між ними;
- за співвідношенням виграних і програних партій в зустрічах між ними.
- за співвідношенням виграних і програних партій в усіх зустрічах.
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- за співвідношенням виграних і програних м’ячів у зустрічах між ними;
- за співвідношенням виграних і програних м’ячів у всіх зустрічах.
ГИРЬОВИЙ СПОРТ
Склад команди 7 учасників і 1 тренер-представник.
Учасники виступають у вагових категоріях: 60, 65, 70, 75, 80, 90, понад 90 кг.
Вага гирі 24 кг.
Здвоювання дозволяється в трьох вагових категоріях.
У кожній ваговій категорії переможець визначається за найбільшою заліковою
сумою підйомів у двох вправах.
Командний залік визначається згідно таблиці за найбільшою сумою очок,
набраних учасниками в особистих змаганнях:
1 місце - 40 очок
2 місце - 38 очок
3 місце - 36 очок
4 місце - 34 очка
5 місце - 32 очка
6 місце - 30 очок
7 місце - 28 очок
8 місце - 26 очок
9 місце - 24 очка
10 місце - 22 очка

11 місце – 20 очок
12 місце – 18 очок
13 місце – 16 очок
14 місце – 14 очок
15 місце – 12 очок
16 місце – 10 очок
17 місце – 8 очок
18 місце – 6 очок
19 місце – 4 очка
20 місце – 2 очка

При однаковій кількості очок у декількох спортсменів перевага віддається
учаснику, який має меншу особисту вагу, а в разі рівності цього показника –
учаснику, який виступає за жеребкуванням попереду суперника.
Учасник, який одержав нульову оцінку в поштовху до другої вправи не
допускається.
У разі однакових показників в командній першості перевага надається
команді, у якої послідовно більше 1,2,3 місць.
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Склад команд: юнаки - 7 учасників та 1 тренер-представник,
дівчата - 6 учасників та 1 тренер-представник.
Змагання особисто-командні.
Кожен учасник має право виступати в одному виді програми та естафеті.
До заліку командної першості враховуються результати спортсменів, які посіли
з 1 по 24 місце у видах програми, згідно таблиці нарахування очок.
При рівності очок у двох і більше команд перевага надається команді, яка має
більше особистих І-х, ІІ-х, ІІІ-х і т.д. місць.
Командні заліки проводяться окремо серед юнаків та дівчат.
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ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
Юнаки
Дівчата
біг 100, 400, 800,1500м
біг 100, 400, 800м
естафетний біг 4 х 100м
естафетний біг 4 х 100м
штовхання ядра ( 5 кг)
штовхання ядра ( 3 кг)
стрибки у довжину
стрибки у довжину
Учасники повинні мати особисті номери, які закріплені за ПТНЗ /додаток № 3/
і картку на кожного учасника.
ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ КРОС
Склад команд: юнаки - 6 учасників та 1 тренер-представник,
дівчата - 6 учасників та 1 тренер - представник.
Учасники виступають на дистанціях :
Юнаки
1000м
2000м

Дівчата
500м
1000м

Командна першість визначається окремо серед команд юнаків і дівчат за
найменшою сумою кращих 5 місць, зайнятих учасниками змагань незалежно від
дистанції. При однаковій кількості очок перевага надається команді, яка має більше
перших, других і т.д. місць.
Учасники повинні мати особисті номери, які закріплені за ПТНЗ /додаток № 3/
і картку на кожного учасника.
Ш А Х И
Змагання особисто – командні. До змагань допускаються команда юнаків – 2
чол. і команда дівчат - 2 чол. та 1 тренер-представник. Система розіграшу буде
визначена в день проведення змагань.
Ф У Т Б О Л
Склад команди: 15 гравців і 1 тренер-представник.
Систему розіграшу та місце проведення зональних та фінальних ігор буде
визначено після отримання попередніх заявок.
Гра триває 2 тайми по 35 хвилин.
Під час однієї гри допускається не більше 4 замін.
За перемогу команда отримує 3 очка, нічию - 1 очко, поразку - 0.
В разі неявки команди на гру, їй зараховується поразка з рахунком 0:3.
Командна першість визначається за найбільшою кількістю очок, набраних у
всіх зустрічах. При однаковій кількості очок у двох і більше команд, місця
визначаються за:
- результатами ігор між цими командами;
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- найбільшою кількістю перемог у всіх зустрічах;
- різницею забитих і пропущених м’ячів у зустрічах між ними;
- різницею забитих і пропущених м’ячів у всіх зустрічах
- по кількості забитих м’ячів у всіх зустрічах;
- за жеребкуванням.
Команда повинна мати два комплекти футболок різних кольорів з номерами
та ігрові м’ячі.
ФУТЗАЛ
Склад команд 12 гравців /5 польових, в т.ч. воротар/ і 1 тренер-представник.
Систему розіграшу та місце проведення зональних та фінальних ігор буде
визначено після отримання попередніх заявок.
Гра триває 2 тайми по 15 хвилин.
За перемогу команда отримує 3 очка, нічию-1 очко, поразку-0. В разі неявки
команди на гру їй зараховується поразка з рахунком 0:3.
Командна першість визначається за найбільшою кількістю очок, при
однаковій кількості набраних очок у двох і більше команд, місця визначаються за:
- результатами ігор між цими командами;
- найбільшою кількістю перемог у всіх зустрічах;
- різницею забитих і пропущених м’ячів у зустрічах між ними;
- різницею забитих і пропущених м’ячів у всіх зустрічах
- по кількості забитих м’ячів у всіх зустрічах;
- за жеребкуванням.
На змаганнях команда повинна мати два комплекти футболок різних кольорів
з номерами або комплект маніжок однакового кольору та ігрові м’ячі.
ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ
Склад команд: юнаки - 2 учасника та 1 тренер-представник,
дівчата - 2 учасника та 1 тренер-представник.
Система проведення змагань визначається в день змагань.
Командна першість визначається окремо серед юнаків і дівчат за найменшою
кількістю очок, одержаних двома учасниками.
Очки нараховуються згідно зайнятих місць.
Якщо однакову кількість очок набрали декілька команд, перевага надається
тій, що має кращий результат в особистих змаганнях.
За не виставленого учасника очки нараховуються за результатом останнього
місця у даному виді плюс 5 штрафних очок.
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«КОЗАЦЬКА НАСНАГА»
Склад команди 8 юнаків до 19 років і 1 тренер – представник.
Змагання командні.
До заліку командної першості враховуються результати спортсменів по
кожному виду програми змагань.
За перше місце з виду програми команда отримує 1 очко, за ІІ – 2 очка і т.д.
Команда переможець визначається за найменшою кількістю очок в трьох
групах ПТНЗ окремо по кожній групі.
Команда – переможець обласного етапу змагань визначається за найкращими
результатами по видах програми змагань та отримує право участі у фінальній
частині Всеукраїнських спортивних ігор «Козацька наснага».
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
1 Підтягування у висі – 8 учасників (в залік зараховуються 6 кращих
результатів)
2 Втеча полоненого з неволі – 6 учасників (стрибки присівши всією
командною – 9 м)
3 Змагання з гирями – 2 учасника (поштовх 2-х гирь вагою 24 кг)
4 Човниковий біг 4 х 9 м - 4 учасника
5 Перетягування каната – 6 учасників.
6 Естафета «Герць козацьких джур» – 6 учасників (1 учасник приймає участь
тільки в одному етапі естафети):
1. Біг 30 м
2. Пересування вперед в упорі присівши руки позаду 30м
3. Стрибки в мішках 30м
4. Перенесення товариша за спиною 30м
5. Перенесення ваги (медбольний м’яч вагою до 5 кг) 30 м
6. Доставка пакета 30м
За неучасть команди в одному з видів програми змагань – команда
отримує останнє місце + 5 штрафних очок.
Дане Положення є викликом на змагання.
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Додаток № 1
ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА
на участь в обласних спортивних іграх
від професійно-технічного навчального закладу ____________________
“__” ______________2017р.
№
п/п

Вид спорту

Кількість учасників
дівчат
тренерів

юнаків

Директор ПТНЗ

_____________

Всього

_______________

підпис

прізвище

Додаток № 2
ПОІМЕННА ЗАЯВКА
на участь у змаганнях з _______________________________________________
за програмою обласних спортивних ігор від ______________________________
(навчальний заклад)

“__” ______________2017р.
№№
рядка

Печатка

Прізвище, ім”я
спортсмена

Рік
народ
ження

Номер
учасни
ка

Директор
ПТНЗ

Вид програми

Підпис лікаря
та печатка

__________

_______________

підпис

Тренер-представник

Лікар :

прізвище

__________

________________

підпис

прізвище

Всього допущено до змагань ___________ чол. __________
прописом

підпис

Печатка медичної установи
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Додаток № 3
НАГРУДНІ НОМЕРА,
які закріплені за професійно-технічними навчальними закладами
області для виступу на всіх обласних змаганнях.
№

Назва навчального закладу з контингентом більше 500 учнів

Нагрудний №

1

ДПТНЗ « Тернопільське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі»

1-15

2

ДПТНЗ « Тернопільське ВПУ сфери послуг та туризму»

31-45

3

Тернопільське ВПУ № 4 ім. М. Паращука

46-60

4

ДНЗ « Тернопільський центр професійно-технічної освіти»

16-30

5

Відділення професійної підготовки Технічного коледжу

361-375

6

ДНЗ «Чортківське ВПУ»

271-285

7

ДНЗ «Кременецький професійний ліцей»

76-90

Назва навчального закладу з контингентом від 300 до 500 учнів
1

ДНЗ «Бучацьке ПТУ»

211-225

2

ДНЗ «Почаївське ВПУ»

136-150

3

ДНЗ « Тернопільське ВПУ технологій та дизайну»

286-300

4

ДНЗ « Заліщицьке ВПУ»

91-105

5

ДНЗ « Борщівський професійний ліцей»

331-345

6

ДНЗ « Шумське професійно-технічне училище»

316-330

Назва навчального закладу з контингентом менше 300 учнів
1

Лановецька філія ДНЗ « Тернопільського професійного коледжу з
посиленою військовою та фізичною підготовкою»

2

ДНЗ « Вишнівецький професійний ліцей»

3

ДНЗ « Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та
фізичною підготовкою»

186-210

4

ДНЗ « Підгаєцький професійний аграрний ліцей»

181-195

5

ДНЗ «Підволочиський професійний ліцей»

106-120

6

ДНЗ « Скалатський професійний ліцей»

166-180

7

ДНЗ « Хоростківський професійний ліцей»

226-240

8

ПТУ № 34 смт. Коропець

121-135

301-315
61-71

10

Додаток № 4
Професійно – технічні навчальні заклади Тернопільської області
Контингент станом на 1 січня 2017 року.
№

Кількість учнів
Назва навчального закладу з контингентом більше 500 учнів

1

ДПТНЗ « Тернопільське ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі»

740

2

ДНЗ « Тернопільський центр професійно-технічної освіти»

736

3

ДПТНЗ « Тернопільське ВПУ сфери послуг та туризму»

715

4

Тернопільське ВПУ № 4 ім. М. Паращука

651

5

Відділення професійної підготовки Технічного коледжу

600

6

ДНЗ «Чортківське ВПУ»

590

7

ДНЗ «Кременецький професійний ліцей»

560

№

Назва навчального закладу з контингентом від 300 до 500 учнів

Кількість учнів

1

ДНЗ «Бучацьке ПТУ»

474

2

ДНЗ «Почаївське ПТУ»

468

3

ДНЗ «Тернопільське ВПУ технологій та дизайну»

437

4

ДНЗ «Заліщицьке ВПУ»

418

5

ДНЗ «Борщівський професійний ліцей»

321

6

ДНЗ «Шумське професійно-технічне училище»

313

№

Назва навчального закладу з контингентом менше 300 учнів

Кількість учнів

1

Лановецька філія ДНЗ « Тернопільського професійного коледжу з
посиленою військовою та фізичною підготовкою»

275

2

ДНЗ « Вишнівецький професійний ліцей»

275

3

ДНЗ « Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та
фізичною підготовкою»

259

4

ДНЗ « Підгаєцький професійний аграрний ліцей»

250

5

ДНЗ «Підволочиський професійний ліцей»

237

6

ДНЗ « Скалатський професійний ліцей»

229

7

ДНЗ « Хоростківський професійний ліцей»

211

8

ПТУ № 34 смт. Коропець

143

11

12

