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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення Олімпіади  

серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

 Дніпропетровської області у 2012 році 

 

 

 Олімпіада серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів (далі 

школярів) проводиться на підставі Положень (з видів програми), затверджених 

Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України 

(далі КФВС МОНУ), погоджених Національним олімпійським комітетом 

України, Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, Регламенту 

Всеукраїнських змагань з футболу на призи клубу "Шкіряний м'яч" 2011-2015 

рр. та календарного плану спортивно-масових заходів учнівської та студентської 

молоді, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 

від 28.12.2011 р. № 1556 

 

I. Мета та завдання заходу 

 

Змагання проводяться з метою покращення фізкультурно-оздоровчої 

роботи у загальноосвітніх школах, пропаганди фізичної культури, як важливого 

фактору зміцнення здоров’я, організації фізичного розвитку дітей, виявлення 

кращих команд та спортсменів для участі у Всеукраїнських змаганнях 2012 року. 

 

II. Організація та керівництво проведенням заходу 

 

Загальне керівництво проведенням Олімпіади школярів здійснює головне 

управління освіти і науки облдержадміністрації, безпосереднє проведення 

змагань покладається на обласне управління з фізичного виховання та спорту  

Комітету з фізвиховання та спорту МОН України та головну суддівську колегію.  

Олімпіада проводиться у 3 етапи: 

Ι етап - в навчальних закладах; 

ΙΙ етап - в містах та районах; 

ΙΙΙ етап - обласні змагання, підрозділяється на зональні (відбіркові)            

та фінальні змагання. 
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Обласні зональні змагання з видів програми проводяться у 4-х відбіркових 

групах: 

 

Центральна зона 

(м. Дніпропетровськ) 

Південна зона 

(м. Кривий Ріг) 

1. м. Дніпропетровськ 1. м. Кривий Ріг 

2. м. Новомосковськ 2. м. Нікополь 

3. м. Синельникове 3. м. Марганець 

4. Дніпропетровський р-н 4. м. Орджонікідзе 

5. Солонянський р-н 5. Криворізький р-н 

6. Синельниківський р-н 6. Широківський р-н 

7. Новомосковський р-н 7. Софіївський р-н 

8. Томаківський р-н 8. Апостолівський р-н 

9. Магдалинівський р-н 9. Нікопольський р-н 

           (9 команд)          (9 команд) 

  

Східна зона  

(м. Павлоград) 

Північна зона  

(м. Дніпродзержинськ) 

1. м. Павлоград 1. м. Дніпродзержинськ 

2. м. Першотравенськ 2. м. Жовті Води 

3. м. Тернівка 3. м. Вільногірськ 

4. Павлоградський р-н 4. П’ятихатський р-н 

5. Межівський р-н 5. Верхньодніпровський р-н 

6. Васильківський р-н 6. Криничанський р-н 

7. Покровський р-н 7. Петриківський р-н 

8. Петропавлівський р-н 8. Царичанський р-н 

9. Юр’ївський р-н  

           (9 команд)             (8 команд) 
 

За підготовку та проведення обласних зональних та фінальних змагань 

відповідальні керівники управлінь, відділів освіти на території яких проводяться 

змагання, безпосереднє проведення покладається на відповідальних за фізичне 

виховання та головні суддівські колегії з видів спорту на місцях: 

 

Центральна зона 

– м. Дніпропетровськ  Поліванна  

Інна Миколаївна,  

тел.: 0637977118                  

спорт. туризм (зона, фінал) 

"Шкіряний м'яч" (фінал), 

"Старти надій" (сільські класи) 

– м. Новомосковськ Мяконьких  

Тетяна Ігорівна,  

тел.: 0983257629 

волейбол (зона), теніс 

настільний (зони) 

– м. Синельникове Коваленко  

Володимир Григорович,  

тел.: 0678964696 

"Козацький гарт" (зона), 

"Шкіряний м'яч" (зона)  

– смт. Магдалинівка Руденко Ігор Петрович 

тел.: 0676461023 

 

футзал (зона, фінал)  
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– Новомосковський р-н Савченко  

Ольга Миколаївна, 

тел.:  0964612650 

ДФП (фінал) 

Південна зона 

– м. Кривий Ріг  Пухальська  

Тетяна Василівна,                       
тел.: 0679948481; 0984618527 

спортивний туризм (зона) 

– м. Орджонікідзе  Котій  

Володимир Миколайович, 

тел.: 0994522734  

"Старти надій" (міські класи), 

"Козацький гарт" (зона), 

футзал (зона), теніс настільний 

(зона, фінал) 

– м. Нікополь Сисоєв  

Володимир Петрович,  

тел.: 0509230727  

волейбол (зона, фінал) 

– Нікопольський р-н Корнєв  

Микола Дмитрович,  

тел.: 0673899770 

"Шкіряний м'яч" (зона) 

Східна зона 

– м. Павлоград Нев'язана  

Валентина Михайлівна,                   

тел.: 0502622481 

волейбол (зона), танцювальна 

аеробіка (фінал), "Шкіряний 

м'яч" (зона), "Козацький гарт" 

(зона) 

– м. Тернівка  Куслій Неля Тарасівна, 

тел.: 0994620204 

теніс настільний (зона) 

– смт. Покровка  Давиденко  

Олександр Григорович, 

тел.: 0666191344 

футзал (зона)  

– смт. Петропавлівка Фоменко  

Віктор Васильович  

тел.: 0506897129 

спортивний туризм (зона) 

Північна зона 

– м. Дніпродзержинськ  Фіалко  

Віра Володимирівна ,                          

тел.: 0673455476  

"Козацький гарт" (зона), 

"Шкіряний м'яч" (зона), теніс 

настільний (зона), волейбол 

(зона), спортивний туризм 

(зона), гандбол (фінал) 

– м. Жовті Води Іванюк  

Володимир Васильович, 

тел.: 0984638917 

"Козацький гарт" (фінал) 

– Верхньодніпр. р-н Мірошніченко  

Євген Євгенович, 

тел.:  32583; 0969623147 

футзал (зона) 

- Дн-вський р-н Полупанов Анатолій 

Кузьмич тел.: 0667124985 

легкоатлетичний крос (фінал) 
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ΙΙΙ. Учасники змагань 

 

 До участі у змаганнях допускаються учні та команди загальноосвітніх 

навчальних закладів – переможці районних та міських змагань, у деяких видах 

спорту - збірні районів, міст. 

 

ΙV. Безпека та підготовка місць проведення заходу 

 

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 та дотримання правил 

безпеки під час проведення змагань покладається на керівників відповідних 

управлінь (відділів) освіти, директорів спортивних споруд та головних суддів 

змагань. 

- не менше ніж за 24 години до початку змагань складається акт про готовність 

спортивних споруд, який засвідчують представники обласного управління з 

фізичного виховання та спорту Комітету з фізвиховання та спорту МОН 

України, відповідних управлінь (відділів) освіти, директор бази, головний 

суддя (зразок акту додається). 

Акт є обов’язковим документом, що додається до звіту головної 

суддівської колегії.  

Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що може стати причиною 

виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою 

відповідальність, передбачену законодавством України. 

 

V. Термін та місце проведення змагань 

 
№ Види спорту Термін 

проведення 

 

Р
ік

 н
ар

о
д

ж
ен

н
я
 

у
ч
ас

н
и

к
ів

 

Склад команди Місце проведення 

Ю Д Т 

В
сь

о
го

 

 

1 

Всеукраїнські дитячі 

спортивні ігри 

«Старти надій» 

- сільські класи 

 

- міські класи 

  

 

 

10.05 

 

18-20.05 

 

 

 

 

7 кл. 

 

 

14 

незал. 

від 

статі 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

17 

 

17 

 

 

 

м. Дніпропетровськ 

 

м. Орджонікідзе   

2 Обласний тур 

фізкультурно-

патріотичного 

фестивалю школярів 

«Козацький гарт»  
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- зони  

 

 

 

 

- фінал  

07.05 

07.05 

08.05 

08.05 

 

28-29.05 

 

 

5-10 кл. 

7 

7 

7 

7 

 

7 

7 

7 

7 

7 

 

7 

2 

2 

2 

2 

 

2 

16 

16 

16 

16 

 

16 

Півд. (м. Орджонікідзе) 

Схід. (м. Павлоград) 

Центр. (м. Синельник.) 

Півн. (м. Дн-жинськ) 

 

м. Жовті Води  

 

3 Всеукраїнські змагання 

з футболу на призи 

клубу «Шкіряний м’яч»                   

- зони           

 

 

 

 

- фінал           

 

 

 

 

03.04 

04.04 

05.04 

06.04 

 

24.04 

25.04 

26.04 

27.04 

 

 

 

1998           

1999 

2000 

2001 

 

1998           

1999 

2000 

2001 

 

 

 

14 

14 

14 

14 

 

14 

14 

14 

14 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

16 

16 

16 

16 

 

16 

16 

16 

16 

- місця проведення зон. 

змагань однакові для  

всіх вікових груп: 

Півд.(Нікопол. р-н) 

Схід. (м. Павлоград) 

Центр. (м. Синельник.) 

Півн. (м. Дн-жинськ) 

 

м. Дніпропетровськ  

м. Дніпропетровськ  

м. Дніпропетровськ  

м. Дніпропетровськ  

4 Змагання з допризовної 

фізичної підготовки 

- фінал  

 

 

12.04 

 

 

1993-

1995 

 

 

7 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

9 

 

 

 

Новомосковський р-н 

 

5 Легкоатлетичний крос 

- фінал 

 

02.10 

 

1996-

1997 

 

5 

 

5 

 

1 

 

11 

 

м. Дн-вськ  

 

6 Теніс настільний 

- зони 

 

 

 

 

- фінал 

 

16.10 

16.10 

18.10 

18.10 

 

25.10 

 

 

1996 - 

1997 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

7 

7 

7 

7 

 

7 

 

 

Півд. (м. Орджонікідзе) 

Схід. (м. Тернівка) 

Центр. (м. Новомоск.) 

Північ. (м. Дн-жинськ) 

 

м. Орджонікідзе 

 

7 Волейбол  

- зони 

 

 

 

 

- фінал 

 

10.10 

10.10 

11.10 

11.10 

 

17.10 

 

 

1996 - 

1997 

 

12 

12 

12 

12 

 

12  

 

12 

12 

12 

12 

 

12 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

26 

26 

26 

26 

 

26 

 

 

Півд. (м. Нікополь) 

Схід. (м. Павлоград) 

Центр. (м. Дн-жинськ) 

Півн. (м. Новомоск.)  

 

м. Нікополь 

 

 8 Спортивний туризм 

- зони 

 

 

 

 

- фінал 

 

04.10 

05.10 

08.10 

09.10 

 

15.10 

 

 

1997 - 

1998 

 

5 

5 

5 

5 

 

5 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

10 

10 

10 

10 

 

10 

 

Півд. (м. Кривий Ріг) 

Схід. (смт. Петропавл.) 

Центр. (м. Дн-вськ) 

Північ. (м. Дн-жинськ) 

 

м. Дн-вськ 
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9 Танцювальна аеробіка        

- фінал 

 

31.10 

 

Збірна 

ЗОШ 

 

8 незал. 

від 

статі 

 

2 

 

 

10 

 

 

м. Павлоград 

10 Футзал  

 - зони 

 

 

 

 

- фінал  

 

01.11 

02.11 

05.11 

06.11 

 

13.11 

 

 

1995 - 

1997 

 

12 

12 

12 

12 

 

12  

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

14 

14 

14 

14 

 

14 

 

Півд. (м. Орджонікідзе) 

Схід. (Покровський р-н) 

Центр. (Магдалин. р-н) 

Півн. (Верхньодн. р-н) 

  

Магдалинівський р-н 

 

VΙ. Програма проведення Олімпіади  

 

Змагання на призи клубу «Шкіряний м’яч» 

 

 Змагання проводяться згідно Положення "Про проведення обласних 

змагань серед команд загальноосвітніх навчальних закладів на призи клубу 

«Шкіряний м’яч» 2011-2015 рр." 

 Юні футболісти змагаються у чотирьох вікових групах: 

 

Вікова група 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

V-11 2001 2002 2003 2004 

V-12 2000 2001 2002 2003 

V-13 1999 2000 2001 2002 

V-14 1998 1999 2000 2001 

 

 На першому етапі  - виступають команди паралельних класів однієї школи 

(якщо в сільській місцевості класи відсутні, змагання проводяться серед команд 

шести сусідніх шкіл за територіальним принципом); 

 На другому етапі – приймають участь команди однієї школи (збірна), або 

збірна сільських шкіл, сформована з учнів шести сусідніх шкіл, які не мають 

паралельних класів. 

 Починаючи з третього етапу  

– збірні команди однієї школи-переможниці змагань другого етапу, за які 

дозволяється виступати не більше ніж чотирьом гравцям зі шкіл, які приймають 

участь у змаганнях другого етапу даного району чи міста. 

– збірні команди, сформовані з учнів шести сусідніх сільських шкіл одного 

району. 

 За команду дозволяється заявляти 17 футболістів, починаючи з третього 

етапу змагань. 

Склад команди: 14 футболістів (з числа 17), представник і тренер. 

 

За команду даної вікової групи дозволяється заявляти молодших за віком 

гравців. 

У віковій категорії змагань V-14 не допускаються гравці, які зареєстровані 

за команди ДЮФЛ України. 
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Визначення переможців. У зональних турнірах команди жеребкуванням 

визначають дві групи, які за коловою системою виборюють місця: 

- перемога – 3 очки; - нічия – 1 очко; - поразка – 0 очок. 

Якщо показники у двох і більше команд рівні, далі за умовами: 

- особистої зустрічі; - за кількістю перемог; - за загальною різницею 

забитих і пропущених м’ячів; - за більшою кількістю забитих м’ячів. 

Після групових турнірів, команди проводять стикові ігри: перше місце з 

першим, друге з другим і т.д. Якщо такі ігри закінчуються в нічию, переможець 

визначається за допомогою серії післяматчевих дев'ятиметрових ударів. 

Команди, які посіли І, ІІ місця в зональних змаганнях поступово входять 

до фіналу, де змагаються за системою зональних змагань. 

Порядок оформлення заявок. За годину до початку змагань представник 

команди подає до мандатної комісії наступні документи: 

- І етап – вчителю фізвиховання – заявку по формі, завірену шкільним 

лікарем; 

- ІІ етап – заявку (у двох примірниках), завірену директором школи, 

представником команди та шкільним лікарем; свідоцтво про народження; 

учнівський квиток; 

- ІІІ-ІV етапи – заявку обласному штабу; 

- V-VІ етапи – Всеукраїнському штабу по формі, що додається. 

 
 

 Заявка 

команди ___________________________________ 

на участь в обласних зональних (фінальних) змаганнях з футболу  

на призи клубу "Шкіряний м'яч" сезону 20__ - 20__ років 

вікова група ____________ ( _____________ р.н.) 

 
№ 

з/п 

П.І.Б. 

футболіста 
(повністю, 

друкованими 

літерами) 

Ч
и

сл
о
, 

м
іс

я
ц

ь
, 

р
ік

 н
ар

о
д
ж

ен
н

я 

Н
ас

ел
ен

и
й

 

п
у
н

к
т 

№
 ш

к
о
л
и

, 
 

№
 к

л
ас

у
 

Домашня 

адреса 

С
ер

ія
 і

 №
 

св
ід

о
ц

тв
а 

п
р
о
 

н
ар

о
д
ж

ен
н

я 

Ід
ен

ти
ф

ік
ац

ій
н

и
й

 к
о
д

 

Дата огляду, 

підпис лікаря 

про допуск до 

змагань та 

обов'язково 

печатка 

ОЛФД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

До участі у змаганнях допущено _________________________________ 

Зав. рай(міськ)во/ 

Начальник управління освіти і науки   ____________________  (П.І.Б.) 
М.П. 

Голова райспорткомітету     ____________________  (П.І.Б.) 
М.П. 

Голова Федерації футболу     ____________________  (П.І.Б.) 
М.П. 

Директор школи       ____________________  (П.І.Б.) 

М.П. 

Представник команди      ____________________  (П.І.Б.) 
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 Без зазначених документів команди до участі у турнірі не допускаються. 

 У разі виявлення порушень розділу Регламенту "Учасники змагань", 

команда знімається з турніру, позбавляється усіх нагород, а результати її ігор 

анулюються. Крім того, регіон, який представляє команда, втрачає на один рік 

право на представництво в обласних змаганнях відповідної вікової групи. 

 Умови проведення змагань. У грі беруть участь 8 польових гравців і 

воротар. Кількість замін необмежена. Змагання проводяться на футбольних 

полях (довжина від 55 м до 70 м, ширина від 40 до 50 м, радіус центрального 

кола – 6 м). Штрафний майданчик: з точок на лінії воріт, які розташовані на 

відстані 12,5 м від внутрішньої сторони кожної стійки воріт, під прямим кутом 

до лінії воріт проводиться два відрізка довжиною 12,5 м. Ворота повинні бути 

однакового розміру: 6 м х 2 м або 5 м х 2 м. 

 Тривалість гри: 

 - групи V-11 та V-12 – два тайма по 15 хв. з перервою 5 хв.; 

- групи V-13 та V-14 – два тайма по 20 хв. з перервою 5 хв.  

Будь-яке порушення у штрафному майданчику карається дев'ятиметровим 

штрафним ударом, положення "поза грою" не існує. 

Представник команди має право разом з арбітром перевірити картку 

кожного з футболістів команди-суперниці. Санкції про порушення до 

футболістів та команд приймаються згідно правил ФФУ. 

На всіх етапах змагань з футболу на призи клубу "Шкіряний м'яч" в 

обов’язковому порядку проводяться змагання з елементами техніки гри у 

футбол. 

 

Вправа 1 "Жонглювання м’ячем" 

 

За поданим сигналом у центральному колі футболіст починає жонглювати 

м’ячем будь-яким способом, у будь-якій послідовності. 

Виконання вправи припиняється при першому дотику м’яча до землі. За 

розмітку центрального кола виходити не дозволяється. 

Переможцем визначається гравець, який жонглював м’ячем найбільшу 

кількість разів. 

 

Вправа 2 "Удари по воротах на точність" 

 

Ворота діляться стрічкою на дві рівних половини. На лінії штрафного 

майданчика встановлюють п’ять м’ячів. Футболіст виконує п’ять ударів по 

воротах у визначену половину воріт. м'яч повинен перетнути лінію воріт по 

повітрю. Шкала оцінок: 5 результативних ударів – 5 балів, 4 удари – 4 бали і т.д.  

Перемагає футболіст, який набрав найбільшу суму балів. 

 

Вправа 3 "Удари м’яча на дальність" 

 

Удар виконується по нерухомому м'ячу будь-яким способом з розбігу в 

"коридор" завширшки 7 м. Надаються дві спроби. Зараховується відстань, яку 

м'яч пролетів у межах "коридору", у якого кращий результат. 
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Примітки:  

1. На першому етапі у змаганнях беруть участь 14 футболістів з кожної 

команди. 

2. На всіх наступних етапах змагань беруть участь по 3 кращих 

футболіста з кожної команди. 

 

Протести. Представник команди, який подає протест, повинен після 

закінчення гри повідомити про це арбітра та представника команди-суперниці. 

Письмовий протест повинен бути мотивований, завірений представником 

команди і подається головному арбітру не пізніше, ніж через 24 години після 

завершення гри. Не розглядаються протести, якщо вони подані на рішення, 

прийняті арбітром. 

 

«Старти надій» 

 

 Обласні дитячі спортивні ігри серед учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів «Старти надій» проводяться в три етапи: 

 

1-й – етап (протягом навчального року) – загальношкільні; 

  2-й – етап (до 01 травня п.р.) - районні та міські змагання;  

  3-й – етап (до 10 червня п.р.) - обласні змагання. 

 

Програма змагань 

- біг 60 метрів; 

- біг 800 метрів (дівчата); 

- біг 1000 метрів (хлопці); 

- стрибки у довжину з розбігу; 

- метання м’яча на дальність; 

- плавання 50 метрів; 

- піднімання тулубу в сід  лежачи на підлозі  за 1 хв. (юнаки та дівчата); 

- естафета 8 х 50 метрів (4 дівчини та 4 юнаки – І етап – юнаки, ІІ – дівчата і т.д.). 

Умови виконання - згідно відповідних правил змагань. 

 

Учасники змагань, вимоги до них 

 У I етапі в іграх беруть участь учні 5-9 класів у повному складі. 

У II, ΙΙΙ етапах беруть участь учні сьомих класів однієї школи. Склад 

команди – 14 осіб незалежно від статі (з урахуванням виконання програми 

змагань), представник команди, вчитель фізичної культури та класний керівник. 

Сільські класи приймають участь у ІІІ етапі з розрахунку 2-є дівчат та 2-є 

хлопців по кожному виду програми та в естафеті, з команди кожен учасник може 

виступати не більше ніж у 2-х видах програми та естафеті. 

 Змагання з плавання для шкіл сільської місцевості не проводяться, 

команди, що посіли І, ІІ, ІІІ місця, приймають участь у фіналі змагань серед 

міських загальноосвітніх шкіл області, де займаються за програмою 

Всеукраїнських ігор «Старти надій».  
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Визначення переможців  

Змагання командні. Переможець у кожному виді програми визначається за 

сумою 12 кращих результатів. Якщо у команди немає заліку, додається гірший 

результат серед усіх учасників змагань. 

У змаганнях з бігу, плавання, в естафеті переможець визначається за 

найменшою сумою результатів, а в інших видах програми – за найбільшою 

сумою результатів. Загальнокомандне місце у комплексному заліку визначається 

за найменшою сумою місць команди у кожному виді, якщо сума місць у двох чи 

більше команд однакова, перевага надається команді у якої більше І, ІІ, ІІІ 

командних місць, або 12 (незалежно від статі) кращих результатів за таблицею 

очок (додаток № 4). 
 

Легкоатлетичний крос 
 

У змаганнях бере участь збірна команда з однієї загальноосвітньої школи - 

переможниця районних (міських) змагань.  

Склад команди: 10 учасників, 1 тренер-представник – 5 хлопців, 5 дівчат 

1996-97 рр.н.  

Програма змагань: хлопці – 2 км., дівчата – 1 км.;           

Командна першість визначається за сумою восьми кращих результатів у 

хлопців і дівчат. 

 У разі невідповідності складу команди до Положення змагань, команді 

нараховується найгірший результат серед усіх учасників. 

 

Змагання з допризивної підготовки 
 

 До участі у змаганнях допускаються збірні команди міст та районів. 

 Склад команд: 7 юнаків 1993-95 рр.н., 2 представника. 

Програма змагань: біг - 3000 м., 100 м., смуга перешкод (ЗКВ), 

підтягування на перекладині, метання гранати Ф-1 на дальність, стрільба кульова 

з автомату (мішень № 4, грудна фігура; 3 пробних + 10 залікових пострілів). 

Підготовка з плавання - 50 м. ведеться збірною командою області, з метою участі 

у Всеукраїнських змаганнях.  

Залік - результати 6 учасників кожної команди. 

Представляти команди на змаганнях можуть: вчитель ДПП та працівник 

міськ., рай. військкомату.  
 

Волейбол  
 

Змагання командні, проводяться згідно діючих правил волейболу. 

Команди-учасниці жеребом розподіляються на 2 групи і в одне коло розігрують 

місця у групах. Переможці груп виборюють 1-2 місця, інші команди 3-4 місця і 

т.д. Гра, у разі перемоги однієї з команд (2:0), складається з двох партій. При 

рівній кількості очок у двох і більше команд, перевага надається команді яка має: 

- кращі показники у зустрічі між ними 

- більшу кількість виграних партій 

- кращу загальну різницю зіграних партій. 

Команди, які посіли І місце (хлопці, дівчата) у зональних змаганнях 

поступово входять до фіналу. 
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Футзал 
 

Змагання командні, проводяться згідно діючих правил ФФУ, за системою 

гри у волейболі. Тривалість гри – 2 тайма по 10 хв.  

 

«Нащадки козацької слави» 

(фестиваль) 
 

Обласний фізкультурно-патріотичний фестиваль школярів «Козацький 

гарт», проводяться в три тури: 

  Ι тур - загальношкільний фестиваль (вересень-жовтень);  

ΙΙ тур - районні та міські змагання (квітень);  

  ΙΙΙ тур - обласний фестиваль (травень). 

Склад команди – 14 чол. вчитель фізвиховання та представник навчального 

закладу: 

5 клас - 1 хлопець + 1 дівчина 

6 клас - 2 хлопці + 2 дівчини 

7 клас - 1 хлопець + 1 дівчина 

8 клас - 1 хлопець + 1 дівчина 

9 клас - 1 хлопець + 1 дівчина 

10 клас - 1 хлопець + 1 дівчина 

Примітка: 

- вік учасників кожного класу може різнитися в межах двох років (наприклад 

1996, 1997). 

- у випадку невідповідності заявленого учасника змагань до його картки або 

вікового казусу, команда підлягає дискваліфікації. 
 

Програма фестивалю: 

1. «Човниковий» біг 4 х 9 м. (хлопці, дівчата). 

2. Стрибки у довжину з місця (хлопці, дівчата). 

3. Стрибки через скакалку протягом 30 сек. (дівчата). 

4. Перетягування канату (хлопці). 

5. Естафета. 

6. Конкурс знавців історії українського козацтва. 

7. При необхідності, умови виконання окремих видів програми змагань 

можуть бути змінені суддівською колегією відповідного рівня. 
 

Визначення переможців 

  Команда-переможець у змаганнях з «човникового бігу» та зі стрибків у 

довжину з місця визначається за сумою 12 кращих результатів. Якщо у команди 

немає заліку, то додається нижчий результат серед усіх учасників змагань. 

Переможець у стрибках через скакалку визначається визначаються за 

сумою результатів 6 учениць.  

Перетягування канату проводиться за олімпійською системою. Місця між 

командами які програли розподіляються за кращим часом спарингу. 

Переможець в естафеті визначається за найменшим часом. 
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Конкурс знавців історії українського козацтва оцінюється по 1 балу за 

кожну правильну відповідь. Переможець у ньому визначається за найбільшою 

сумою балів. 

 Загальнокомандне місце визначається за найменшою сумою очок, 

набраних командою в усіх видах програми. Якщо сума місць у двох і більше 

команд однакова, перевага надається команді, яка має більше Ι, ΙΙ, ΙΙΙ і т.д. місць. 

У разі рівності і цього показника, перевага надається тій команді, яка має більше 

Ι, ΙΙ, ΙΙΙ і т.д. місць в особистому заліку. 

 Команди, які посіли І, ІІ місце у зональних змаганнях, потрапляють до 

фіналу. 

Місто або населений пункт, в якому планується проведення змагань, 

потрапляють до фінальної частини без участі у попередніх (зональних) 

змаганнях. 

 

Умови виконання випробувань фізкультурно-оздоровчого фестивалю 

школярів України «Нащадки козацької слави» 

 

1. «Човниковий» біг (4 х 9м.) 

 

Обладнання. Секундоміри, що фіксують десяті частки секунди, рівна 

бігова доріжка завдовжки 9 м., обмежена двома паралельними лініями, за 

кожною лінією - 2 півкола радіусом 50 см з центром на лінії, 2 дерев’яних 

кубики (5 х 5 см.) 

Опис проведення випробування. За командою «На старт!» учасник займає 

положення високого старту за стартовою лінією. За командою «Руш!» він 

пробігає 9 метрів до другої лінії, бере один з двох дерев’яних кубиків, що лежать 

у півколі, повертається бігом назад і кладе його в стартове півколо. Потім біжить 

за другим кубиком і, взявши його, повертається назад і кладе в стартове коло. 

 Результатом тестування є час від старту до моменту, коли учасник 

тестування поклав другий кубик у стартове півколо.  

Загальні вказівки і зауваження. Учасник виконує дві спроби, залік - по 

кращій. Кубик слід класти в півколо, а не кидати. Якщо кубик кидається, спроба 

не зараховується. Бігова доріжка має бути рівною, неслизькою.  

 

2. Стрибки у довжину з місця 

 

Обладнання. Неслизька поверхня з лінією і розміткою в сантиметрах. 

Опис проведення випробування. Учасник випробування стає носками до 

лінії, робить змах руками назад, потім різко виносить їх уперед, відштовхуючись 

ногами, стрибає якомога далі. 

Результатом випробування є дальність стрибка в сантиметрах у кращій з 

двох спроб. 

Загальні вказівки і зауваження. Випробування проводиться відповідно до 

правил змагань зі стрибків у довжину з розбігу. Місце відштовхування і 

приземлення повинні бути на одному рівні. 
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3. Стрибки через скакалку (дівчата) 

 

Обладнання. Секундомір, скакалка. 

Опис проведення випробування. Учасниця приймає вихідне положення 

(основна стійка) із скакалкою в руках (скакалка за спиною). За командою 

«Можна!» учасниця починає стрибки на двох ногах, обертаючи скакалку вперед.  

Результатом тестування є кількість стрибків за 30 сек.  

Загальні вказівки і зауваження. Дозволяється лише один підхід. Якщо 

скакалка заплуталась, учасниця, розплутавши її, може продовжувати стрибки до 

закінчення зазначеного часу. 

 

4. Перетягування каната (хлопці) 

 

Обладнання. Неслизька поверхня майданчика з лінією, що ділить 

майданчик на рівні частини. Канат повинен мати діаметр в межах від 10 до 12,5 

см. і повинен бути без вузлів. Кінці каната мають бути обмотані; канат - з 

маркуванням: а) у центрі каната; б) дві стрічки на відстані 2,5 м. від центральної 

стрічки в обидва боки каната. Маркування стрічок має бути трьох різних 

кольорів. На старті тяги центральний маркер на канаті має бути поєднаний із 

центральною лінією на поверхні майданчика. 

Опис проведення випробування. Кожен член команди під час тяги повинен 

тримати канат двома руками (долоні обох рук повернені догори). Канат 

розташовується між тілом і верхньою частиною передпліччя. Стопи ніг 

знаходяться попереду колін. 

Кінцевий (якірний) у команді перепускає канат уздовж тіла діагонально  

через спину та протилежне плече, у напрямку із-за спини вперед. Залишки 

канату проходять під передпліччям іншої руки та звисають. Якірний захвачує 

канат обома руками долонями догори. 

Перший учасник здійснює захват канта якомога ближче до крайньої 

маркувальної стрічки. 

Учасники команди розташовуються з одного боку каната. 

За командою «Підхопи канат!» команди захвачують канат (як зазначено 

вище), ступні всією поверхнею стоять на землі. 

За командою «Натягнути!» канату надається достатнє натягнення. Кожний 

учасник має право виставити одну ногу вперед підбором або ребром черевика. 

«Центрування канату» здійснюється суддею, який встановлює канат так, 

щоб центральна маркувальна стрічка співпадала з центральною лінією на землі. 

За командою «Тяга!» починається саме перетягування канату. 

Команда «Закінчення тяги!» сигналізується свистком судді та 

оголошенням команди-переможця. 

Визначення результатів. Перемога зараховується, якщо перша 

маркувальна стрічка (від центральної) на канаті перетне центральну лінію на 

землі. 

Загальні вказівки і зауваження. 

   Змагання проводяться за олімпійською системою.  
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5. Естафета 

 Етапи естафети: 

 

1 етап - 50 м. - «перенесення вантажу» - хлопці 7 клас; 

2 етап - 50 м. - «стрибки по купинах» - дівчата 8 клас; 

3 етап - 25 м. - «переправа» - дівчата 5 та 6 класи; 

4 етап - 50 м. - «слалом» - дівчата 9 клас; 

5 етап - 50 м. - «через паркан» - хлопці 8 клас; 

6 етап - 25 м. - «стрибунець» - дівчата 7 клас; 

7 етап - 25 м. - «повзунок» - хлопці 6 клас; 

8 етап - 50 м. - «чехарда» - хлопці 9 та 10 класи; 

9 етап - 25 м. - «футболіст»  - хлопці 5 клас; 

10 етап - 50 м. - «достав пакет» - дівчата 10 клас; 

 

 «Перенесення вантажу» - перенесення 2 набивних м’ячів вагою 1 кг. 

Виконання вправи - м’ячі знаходяться на стартовій лінії, учасник - за лінією 

старту. 

 «Стрибки по купинах» - на доріжці малюються кола в два ряди діаметром 

30 см. на відстані 100 см. один від одного, ширина між рядами - 50 см. (відстань 

між колами вимірюється від центру кола). Учасниця долає етап, стрибаючи з 

«купини» на «купину». 

 «Переправа» - дві учасниці знаходяться в середині гімнастичного обруча 

(діаметр обруча - 90 см.) обличчям один до одного. Після прийому естафети 

пересуваються до фінішу приставним кроком. 

 «Слалом» - на доріжці встановлюються кеглі (стійки, кубики, тощо) на 

відстані 3 м. одна від одної на ширині 1 м. Учасниця долає відстань етапу, 

оббігаючи стійки. 

 «Через паркан» - на доріжці через кожні 5 метрів встановлюються 6 

перешкод висотою 80 см. Перша перешкода встановлюється на відстані 15 м. від 

лінії старту. 

 «Стрибунець» - учасниця долає відстань етапу, стрибаючи на одній нозі. 

 «Повзунок» - на відстані 1 м. від стартової лінії встановлюється 

гімнастична лава (8 м.). Учасник, лежачи на животі, просувається по лаві за 

допомогою рук. Фінішує бігом. 

 «Чехарда» - на доріжці малюються 10 позначок на відстані 3 м. одна від 

одної (перша позначка на відстані 5 м. від лінії старту). Вихідне положення: 

перший учасник знаходиться на стартовій лінії, другий - на першій позначці, у 

положенні зігнувшись, руки на колінах, голова опущена. Після прийому 

естафети перший учасник, підбігши до другого, перестрибує його способом 

«ноги нарізно» і стає на другу позначку, і т.д. Учасники долають етап, 

перестрибуючи один через одного (виконується 10 стрибків, відповідно до 

позначок). Естафету передає учасник, який прибігає на фініш етапу останнім. 

 «Футболіст» - з лінії етапу, на відстані 5 м. встановлюється фішка, кожна 

наступна (4шт.) встановлюються на відстані 2 м. від неї. Через 5 м. від останньої 

фішки знаходиться коло (холохуп). Учасник цього етапу з м'ячем долає відстань, 

оббігаючи фішки і встановлюючи м'яч до кола, після чого передає естафету 

останньому учаснику комплексної естафети. 
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 «Достав пакет» - учасниця долає відстань етапу до фінішу з пакетом 

(конвертом) у руках. 

 Примітка. Передача естафети вважається виконаною правильною, якщо 

учасник попереднього етапу перетнув лінію старту наступного етапу. Якщо етап 

закінчують два учасника, то естафету передає учасник, який приходить останнім. 

За порушення передачі естафети команда дискваліфікується. 

 

6. Конкурс знавців історії українського козацтва 

 

  Форма проведення конкурсу в Ι-ΙΙΙ турах довільна і визначається 

суддівською колегією фестивалю. 

У фінальному ІІІ турі вікторина проводиться за тестовими завданнями з 

історії українського козацтва. 

 Кількість запитань - 30. 

 Контрольний час - 15 хв. 

Загальні вказівки і зауваження. Командам роздаються тестові запитання з 

трьома варіантами відповідей. Потрібно вибрати правильну і обвести кружечком 

відповідну букву а), б) чи в). За правильну відповідь - 1 бал. Виправлення або 

кілька відповідей вважається за помилку.      За 1 хв. до закінчення, учасників 

інформують. Переможець визначається за найбільшою кількістю правильних 

відповідей. 

Теніс настільний 

 

Змагання командні, проводяться згідно діючих правил, за системою гри 

вищезазначених ігрових видів спорту. Команди, які посіли І, ІІ, ІІІ місця в 

зональних змаганнях поступово виходять до фіналу. 
 

Змагання з танцювальної аеробіки 

 

  У змаганнях бере участь збірна команда школи (хл. дів.). 

Склад команди: мінімальна кількість учасників 8 чол. За кожного 

наступного додаткового учасника команда отримує додаткові 0,3 бали.  

 

Умови проведення. Тривалість композиції – мінімально – 3,5 хв. 

максимально – 4 хв. Максимальна кількість балів за композицію – 30 очок. 

Оцінюється: виконання – 20 очок (синхронність, техніка, складність програми), 

артистичність – 10 очок (емоційність, показовість, оригінальність, використання 

простору майданчика – всією групою, пересування в усіх напрямках, 

використання трьох рівнів: «в повітрі», «на поверхні», «на підлозі», - 

збалансовано, впродовж всього виступу, відповідність зовнішнього вигляду 

танцювальній композиції). До композиції входять обов’язкові елементи: 

перешикування (не менше 3 разів); вправи в партері (не більше 25% від 

загального часу композиції); згинання та розгинання рук в упорі лежачи (не 

менше 2 разів); різновиди стрибків та їх сполучення; акробатичні вправи – не 

менше 3-х, виконаних кожним членом команди з нижче перелічених (перекати, 

перекиди, переворот боком, переворот назад через плече, стійка на лопатках, 

напівшпагат, шпагат, «міст», рондат, фляк, стійка на руках).  
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Спортивна форма єдина (костюми учасників). Одяг та зачіска учасників 

змагань повинні відповідати характеру композиції, не заважати виконанню 

танцювальних рухів, фізичних вправ, бути безпечними.  

Штрафні очки нараховуються за: порушення часу виступу команди; не 

спортивну поведінку учасників змагань; не коректну поведінку представників 

команд; не тактичну поведінку учасників команд по відношенню до суддів та 

учасників інших команд.  

Переможець змагань визначається за найбільшою кількістю очок за всіма 

вимогами змагань. У разі однакової кількості очок у двох та більше команд, 

першість виявляється за більшою кількістю очок, отриманих за артистичність 

програми. У разі однакової кількості і цих очок, першість виявляється за 

більшою кількістю очок набраних за виконання, при однаковій кількості очок і 

за цими показниками, звертають увагу на кількість учасників в команді.  

Кожна команда повинна мати музичний супровід на аудіо касеті або CD 

диску та подати його в секретаріат змагань за годину до початку змагань. 

 

Спортивний туризм 

 

 Змагання зі спортивного туризму проводяться згідно Правил проведення 

змагань з техніки спортивного туризму, затверджених Президією федерації 

спортивного туризму України 24 квітня 2008 року та на підставі листа 

Міністерства освіти і науки України №1\11-6353   від 30.07.2009 року. Перший 

та другий етапи затверджуються 01.07.2011 р. 

 

До програми змагань входять наступні види: 

 

1. Командні змагання на смузі перешкод: 

 

1.1. Технічні прийоми: 

- «Купини»; 

- «Жердини»; 

- Спуск крутим схилом; 

- Підйом крутим схилом; 

- Навісна переправа; 

- Переправа по вірьовці з перилами (паралельні мотузки); 

- «Маятник»; 

- Переправа по колоді з перилами; 

- Траверс схилу; 

- Транспортування потерпілого на ношах. 

 

1.2. Спеціальні прийоми: 

- В'язання вузлів (булінь, академічний, вісімка, бромштоковий, прямий 

гренвайн, схоплюючий, простий провідник, подвійний провідник); 

- Встановлення намету; 

- Розпалювання багаття. 
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2. Змагання з орієнтування на місцевості в заданому напрямку та залік з 

топографії . 

 

3. Проходження смуги перешкод на велосипеді (вісімка, коло, стоп-лінія, 

ворота, гойдалка, колія). 

 

4. Конкурс звітів про проведений похід. (Даний конкурс є обов’язковим для 

зональних змагань та фіналу. В інших етапах – за бажанням оргкомітету. 

Учасниками надається звіт про проведений похід, з описом маршруту та 

фотокартками, маршрутним листом або книжкою, копією наказу про 

проведення походу та за його підсумками). 

 

Команди, що прийняли участь у всіх видах які входять до програми змагань, 

набирають відповідну кількість балів. Команди, які не прийняли участь в одному 

з видів – займають місце за командами, які пройшли всю програму. Підбиття 

підсумків змагань проводиться окремо по кожному виду. Загальнокомандне 

місце визначається за меншою сумою місць із видів, передбачених програмою. 

Команди, які посіли І, ІІ, ІІІ місця в зональних змаганнях, поступово виходять до 

фіналу. Команди-переможці отримують максимальну кількість балів, які 

зараховуються в рейтинг району чи міста з туристсько-краєзнавчого напрямку, 

за результатами якого КЗ «ДДЮЦМС» ДОР направляє представників, учнів та 

педагогів на оздоровлення в Крим. 
 

VI. Умови визначення першості 

 

Комплексний залік Олімпіади школярів проводиться по 3 групам регіонів 

у відповідності до контингенту учнів.  

 

 І група  ІІ група  ІІІ група 

1 м. Дн-вськ 1 м. Жовті Води  1 м. Вільногірськ 

2 м. Дн-жинськ 2 м. Орджонікідзе 2 м. Першотравенськ 

3 м. Кривий Ріг  3 м. Синельникове 3 м. Тернівка 

4 м. Нікополь  4 Васильківський р-н 4 Межівський р-н 

5 м. Павлоград  5 Криворізький р-н 5 Павлоградський р-н 

6 м. Новомосковськ  6 Криничанський р-н 6 Петриківський р-н 

7 м. Марганець  7 Магдалинівський р-н 7 Софіївський р-н  

8 Апостолівський р-н  8 Нікопольський р-н 8 Томаківський р-н 

9 Дніпропетровський р-н  9 Петропавлівський р-н 9 Царичанський р-н  

10 Новомосковськ. р-н  10 Покровський р-н 10 Широківський р-н 

11 Верхньодніпров. р-н 11 Синельниківський р-н 11 Юр’ївський р-н 

12 П’ятихатський р-н 12 Солонянський р-н   

      

Загальне місце визначається за найменшою сумою місць, зайнятих 

районом (містом) у кожному виді спартакіади. Якщо сума місць у 2-3 чи більше 

районів  (міст)  однакова, перевага надається району (місту), в якого більше I, II, 

III місць у програмі, у разі рівності і цих показників, перевага надається команді, 

яка показала кращий результат у фестивалі «Нащадки козацької слави». 
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При умові неучасті району (міста) у змаганнях з обов’язкових видів спорту 

зараховується останнє місце та додаються 5 штрафних очок. 

Район (місто) – призер Всеукраїнських зональних змагань з одного виду 

спорту також заохочуються відповідно призового місця за мінусом 5, 6, 7 очок, а 

призер фінальних Всеукраїнських змагань – за мінусом 8, 9, 10 очок відповідно. 

 Для всіх трьох груп участь у перших восьми видах програми Олімпіади 

(розділ V) обов’язкова. За участь вище цих нормативів, регіону додається 

призова фішка (- 4 за І місце; - 3 за ІІ місце; - 2 – за ІІІ місце; - 1 за участь). 

 З видів програми "Старти надій" місце, зайняте  кожним районом (містом), 

розноситься по трьом групам до контингенту учнів, останні 9 видів 

розраховуються з спортивного принципу ігрових видів спорту. 

 При умові неучасті району (міста) у будь-якому з видів програми, 

учасником Всеукраїнських змагань автоматично стає район (місто), що 

проводить дані змагання. 

 

VIII. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

 

Витрати по відрядженню команд на змагання за рахунок організацій, що 

відряджають, враховуючи проживання і харчування команд. 

 Витрати, пов’язані з організацією і проведенням змагань «Старти надій», 

«Нащадки козацької слави» (фінальні) проживання, харчування, оплата 

суддівських колегій по всім видам Олімпіади, придбання кубків та дипломів, 

медичне забезпечення за рахунок головного управління освіти і науки 

облдержадміністрації. 

 

IХ. Нагородження переможців і призерів 

 

Райони та міста-переможці і призери змагань у загальнокомандному заліку 

Олімпіади нагороджуються кубками і дипломами головного управління освіти і 

науки облдержадміністрації; учасники-переможці і призери змагань з видів 

спорту – грамотами управління з фізвиховання та спорту Комітету з 

фізвиховання та спорту МОН України.  
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 Додаток № 1 

до Положення про проведення Олімпіади  

серед учнів загальноосвітніх шкіл 

Дніпропетровської області  у 2012 році 

 

Строки та порядок подання заявок на участь у заході  

 

 Представник команди подає в мандатну комісію іменну заявку в двох 

примірниках, згідно з формою (додається), завірену керівником управління 

(відділу) освіти, директором школи, лікарем (обов’язкова печатка з візою 

«здоров»); документи на кожного учасника: паспорт (свідоцтво про 

народження), учнівський квиток, а також технічну заявку на кожний етап 

змагань «Старти надій» та «Нащадки козацької слави».  

Початок всіх змагань о 10:00 (міські класи «Старти надій» та фінальні 

«Нащадки козацької слави» о 12:00). 

Заявки для участі у видах спорту за вибором та участь у фінальних 

змаганнях (ДФП, футзал, танцювальна аеробіка) подаються (письмово) до 

відповідальних за проведення даного виду спорту не пізніше за 10 днів до 

початку змагань. 

Забезпечення міст проведення змагань медичним персоналом – 

обов’язково.  

Заявки і звітності 
 

Карта учасника 

 ________________________________________________ 

   (Прізвище, ім’я по батькові) 

 Область ___________________________________________ 

 Школа ____________________________________________ 

 

 

Директор школи 

Печатка школи 

Форма № 1 

 

Звіту про проведення__________________________________________________ 

Район, місто, область __________________________________________________ 

Школа  № ___________________ Клас ___________________________ 

 

№ П.І.П. учнів Результати по видам спорту 

  Біг 

30 

60 

Стрибки  І так 

далі 

      

            

  

Дата проведення змагань 

Печатка школи, відділу освіти тощо в залежності від проведення етапів змагань 

Завідуючий відділом освіти 

Завідуючий відділом фізичної культури і спорту 

 

Фото 4 х 6 
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Форма № 2 

 

 

Звіт про проведення змагань ____________________________________________ 

Район, місто, область __________________________________________________ 

Прийняло участь у змаганнях: 

 

 

 Кількість класів Кількість учнів 

I етап   

II етап   

 

 

Начальник (завідуючий) управління (відділу) освіти 

 

 

 

 

Заявка 

 

 

На участь __________________________________________________ 

від ____________ класу ____________ школи 

____________________________________ 

(район, місто, область) 

  

 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я по 

батькові 

Дата, рік 

народження 

Домашня 

адреса, 

тел. 

Дата 

проходження 

медогляду 

Віза 

лікаря 

Назва та 

печатка  

мед. закладу 

       

 

 

Всього допущено _____________________ осіб 

Лікар ______________________ _________(прізвище) 

Дата _________________________________ 

Класний керівник ____________________  (прізвище) 

Директор школи  _____________________ (прізвище) 

Дата _________________________________ 

 

 

Печатка навчального закладу 

Телефон директора школи, класного керівника   
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 Додаток № 2 

до Положення про проведення Олімпіади  

серед учнів загальноосвітніх шкіл 

Дніпропетровської області у 2012 році 

 

 

А К Т 

підготовки спортивної споруди 

 

_______________________________________________________________ 

(назва спортивної споруди) 

 

 

для проведення ________________________________________________________ 

(назва змагань і терміни проведення) 

 

 

м. ______________________   "____"____________ 20___ р. 

 

 

 

Спортивна споруда відповідає нормам, зазначеним у правилах змагань з 

____________________________________________________________________ 

 

  

Зауваження: 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Комісія у складі: відповідального за утримання спортивної споруди 

_______________________, головного судді _______________________ та лікаря 

_______________________ склали цей акт в тому, що спортивна споруда 

знаходиться в належному стані, відповідає технічним та санітарним нормам, 

правилам техніки безпеки і підготовлена для проведення змагань, крім 

зауважень. 

Адміністративний і технічний персонал спортивної споруди з правилами 

техніки безпеки і вимогами гігієнічних норм – ознайомлений. 

 

 

Відповідальний  

за утримання спортивної споруди   ____________________   (П.І.Б.) 

 

Головний суддя     ____________________   (П.І.Б.) 

 

Лікар       ____________________   (П.І.Б.) 
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 Додаток № 3 

до Положення про проведення Олімпіади 

серед учнів загальноосвітніх шкіл 

Дніпропетровської області у 2012 році 

 

 

Склад 

відповідальних за проведення Олімпіади  

серед учнів загальноосвітніх шкіл Дніпропетровської області у 2012 році 

 

 

1. «Старти надій» 

- сільські класи  

(м. Дніпропетровськ) 

СДЮШОР № 3, вул. Білостоцького, 3 

Вознюк Валентин Феофанович – 23-80-73 

- міські класи 

 (м. Орджонікідзе) 

Плавальний басейн, стадіон "Авангард", вул. Калініна, 9 

Школа-інтернат, вул. Курчатова, 24 

Котій Володимир Миколайович – 0994522734 

 

2. «Нащадки козацької слави» 

- Центральна зона 

(м. Синельникове) 

ЗОШ № 2, вул. Мира, 2 

Коваленко Володимир Григорович - 0678964696 

- Південна зона 

(м. Орджонікідзе) 

Стадіон "Авангард", вул. Калініна, 9 

Котій Володимир Миколайович - 0994522734 

- Північна зона 

(м. Дніпродзержинськ) 

НВК № 3, вул. Матросова, 35 

Коткевич Вадим Петрович - 0677181750 

- Східна зона 

(м. Павлоград) 

ЗОШ № 19, вул. Малиновського, 2 

Руденко Сергій Дмитрович – 20-83-19; 0660812679 

- Фінал  

(м. Жовті Води) 

вул. Гагаріна, 40 

Іванюк Володимир Васильович – 3-20-26; 0984638917 

 

3. «Шкіряний м’яч» 

- Центральна зона 

(м. Синельникове) 

ДЮСШ, вул. 40 років Жовтня, 27-а 

Коваленко Володимир Григорович – 0678964696 

- Південна зона 

(Нікопольський р-н) 

СК "Колос", с. Чкалове 

Корнєв Микола Дмитрович - 0673899770 

- Північна зона 

(м. Дніпродзержинськ) 

СК "Прометей", стадіон "Перемога", вул. Аношкіна  

Фіалко Віра Володимирівна  - 0673455476   

- Східна зона 

(м. Павлоград) 

ЗОШ № 4, вул. Тельмана, 3-а; СК ім. Шкуренко 

Руденко Сергій Дмитрович - 0660812679 

- Фінал  

(м. Дніпропетровськ) 

за призначенням 

Богдан Юрій Григорович (за згодою) - 0975962965 

 

4. Допризивна фізична підготовка 

- Фінал  

(Новомосковський р-н) 

ЗОШ, с. Видвиженець, вул. Шкільна, 6 

Лаудин Микола Борисович – 029353347; 0977275842 
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5. Легкоатлетичний крос 

- Фінал  

(м. Дніпропетровськ) 

ДЮСШ, парк «Дружби» 

Полупанов Анатолій Кузьмич – 753-68-72; 0667124985 

 

6. Волейбол (юнаки, дівчата) 

- Центральна зона 

(м. Новомосковськ) 

ДЮСШ, вул. Шевченко, 8-а 

Дроздов Іван Олексійович - 0684167762 

- Південна зона 

(м. Нікополь) 

ДЮСШ № 1, вул. Дідика, 34-а;  

ЗОШ № 3, вул. Шевченко, 67 

Сисоєв Володимир Петрович - 0509230727 

- Північна зона 

(м. Дніпродзержинськ) 

ЗОШ № 21, 30, бульвар Героїв, 22 

Бабенко Сергій Іванович – 6-26-50; 6-29-55; 0931144022 

- Східна зона 

(м. Павлоград) 

ДЮСШ, пр. Музейний, 1-а 

Ольховська Лариса Олегівна - 0993315220 

- Фінал 

(м. Нікополь) 

ДЮСШ № 1, вул. Дідика, 34-а;  

ЗОШ № 3, вул. Шевченко, 67 

Сисоєв Володимир Петрович – 0509230727 

 

7. Футзал 

- Центральна зона 

(Магдалинівський р-н) 

ФСК «Мрія», вул. Радянська 

Руденко Ігор Петрович - 0676461023 

- Південна зона 

(м. Орджонікідзе) 

ДЮСШ, вул. Горького, 12 

Котій Володимир Миколайович – 0669938704 

- Північна зона 

(Верхньодніпровський р-н) 

ДЮСШ, вул. Федоровського, 4 

Мірошніченко Євген Євгенович – 32583; 0969623147 

- Східна зона 

(Покровський р-н) 

ДЮСШ, вул. К. Маркса, 100 

Черніков Анатолій Іванович - 0506345796 

- Фінал юнаки 

(Магдалинівський р-н) 

ФСК «Мрія», вул. Радянська 

Руденко Ігор Петрович – 0676461023 

 

8. Танцювальна аеробіка 

- Фінал  

(м. Павлоград) 

ДЮСШ, пр. Музейний, 1-а 

Тимошевська Людмила Євгеніївна – 0502553628 

 

 

9. Теніс настільний 

- Центральна зона 

(м. Новомосковськ) 

ДЮСШ, вул. Шевченко, 8-а 

Дроздов Іван Олексійович - 0684167762 

- Південна зона 

(м. Орджонікідзе) 

ЗОШ № 9, вул. Л. Чайкіної, 29-а 

Котій Володимир Миколайович – 0669938704 

- Північна зона 

(м. Дніпродзержинськ) 

ДЮСШ № 1, вул. Інтернаціоналістів 

Гончар Олена Володимирівна - 0962157712 

- Східна зона 

(м. Тернівка) 

СК «Темп», вул. Петровського, 9 

Куслій Неля Тарасівна - 0994620204 

- Фінал  

(м. Орджонікідзе) 

ЗОШ № 9, вул. Л. Чайкіної, 29-а 

Котій Володимир Миколайович – 0669938704 
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10. Спортивний туризм 

- Центральна зона 

(м. Дніпропетровськ) 

ДЮЦ «Бригантина»  

Єрмаков Сергій Олександрович - 0666066278 

- Південна зона 

(м. Кривий Ріг) 

центр туризму, вул. Гратеволя  

Сцецун Станіслав Володимирович– 0506043598 

- Північна зона 

(м. Дніпродзержинськ) 

центр туризму, вул. Дімітрова, 26 

Терещенко Вікторія Вікторівна – 0674961085 

Лесечко Світлана Олександрівна – 2-72-04  

- Східна зона 

(Петропавлівський р-н) 

зона відпочинку, вул. Радянська, 1 

Фоменко Віктор Васильович - 0677364435 

- Фінал  

(м. Дніпропетровськ) 

ДДЮЦМС, вул. Овражна, 49-а 

Ігнатенко Володимир Пилипович – 0973946523 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний суддя Олімпіади 

серед учнів загальноосвітніх шкіл  

Дніпропетровської області,  

головний спеціаліст обласного управління  

з фізичного виховання та спорту                      

Цимбал Георгій Миколайович –  

36-27-03; 0968039011 

 

 

 

 


