


І зона                                       ІІ зона                                      ІІІ зона 
м.Мелітополь    м. Бердянськ   Василівський р-н 
Веселівський р-н   Бердянський р-н   В-Білозерський р-н 
Мелітопольський р-н  Більмацький р-н   К-Дніпровський р-н 
Приазовський р-н   Приморський р-н   Михайлівський р-н 
Якимівський р-н   Розівський р-н   Токмацький р-н 

Чернігівський р-н   м.Енергодар                                             
м.Токмак 

                                                                                                 
ІV зона                                    V зона 
Вільнянський р-н   Вознесенівський р-н  
Гуляйпільський р-н  Дніпровський р-н  
Новомиколаївський р-н  Заводський р-н        
Оріхівський р-н   Запорізький р-н  
Пологівський р-н   Комунарський р-н 

Олександрівський р-н 
Хортицький р-н 
Шевченківський р-н 

                                                   
Зональні змагання проводяться: 
І зона            м.Мелітополь 
ІІ зона           м.Бердянськ 
ІІІ зона          м.Василівка 
ІV зона          м.Пологи 
V зона           м. Запоріжжя                 
 

IІI. Керівництво проведенням змагань 
Загальне керівництво організацією та проведенням змагань обласної 

спартакіади спільно здійснюють Департамент освіти і науки Запорізької 
обласної державної адміністрації та комітет Запорізької обласної організації 
Профспілки працівників освіти і науки України. 

Безпосереднє проведення змагань ІV етапу спартакіади покладається на 
суддівську колегію, затверджену Департаментом освіти і науки Запорізької 
ОДА. 

Організація проведення зональних змагань покладається на управління 
освіти м. Мелітополя, відділи освіти м. Бердянська, Василівського, 
Пологівського районів, територіальний відділ освіти одного з районів 
м.Запоріжжя за участю відповідних профспілкових виборних органів. 
 

ІV. Учасники змагань 
 До участі в змаганнях обласної спартакіади допускаються працівники 
закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та органів 
управління освітою – члени Профспілки працівників освіти і науки України. 
 До складу команд не допускаються учні шкіл, учні ДЮСШ, 
студентська молодь, члени збірних команд України. 



 До участі у фінальній частині обласної спартакіади допускаються 
переможці (перші місця) зональних змагань. 
 У всіх етапах і змаганнях спартакіади можуть брати участь тільки ті 
працівники, які допущені до них за станом здоров’я. 
 Вимоги до учасників та визначення переможців регламентуються цим 
Положенням, діючими правилами проведення змагань з видів спорту та 
відповідним порядком проведення окремого виду змагань. 
 Учасники змагань повинні мати єдину спортивну форму, необхідний 
інвентар та обладнання. 
 Персональну відповідальність за стан здоров’я учасників, допущених до 
участі у змаганнях (крім випадків травмування під час змагань), несуть лікарі, 
які надали дозвіл на участь у змаганнях. 
 У разі нещасних випадків, травмувань учасника під час змагань 
дозволяється його заміна іншим учасником зі складу команди. 
 Забезпечення учасників змагань необхідним інвентарем, спорядженням, 
спортивною формою та документацією покладається на організаційні ланки, які 
направляють команди на змагання. 
 

V. Фінансові витрати 
Витрати, пов’язані з проведенням І-ІІІ етапів змагань, відповідно несуть 

заклади освіти, органи управління освітою районних державних адміністрацій, 
міських виконавчих комітетів, об’єднаних територіальних громад, 
територіальні виборні органи профспілкових організацій працівників освіти і 
науки. Нагородження команд-переможців зональних змагань грамотами та  
кубками – за рахунок обласної організації Профспілки працівників  освіти і 
науки України. 

Витрати по проведенню ІV-го етапу (фінальних змагань) обласної   
спартакіади несуть: 
- проїзд та добові учасникам змагань – органами управління освітою районних 
державних адміністрацій, міських виконавчих комітетів, об’єднаних 
територіальних громад; 
- нагородження команд: грамоти, кубки в загальному заліку зональних та 
обласних змагань, профспілкові виплати переможцям у видах програми змагань 
IV етапу, заохочення суддівської колегії під час IV етапу спартакіади – обласна 
організація Профспілки працівників освіти і науки України. 

 
VІ. Проведення зональних та фінальних змагань 

Заявки на участь у зональних та фінальних змаганнях обласної спартакіади 
подаються до мандатної комісії окремо на кожний вид спорту до початку 
змагань в день приїзду за формою: 

 
З А Я В К А 

на участь у змаганнях обласної спартакіади 
серед працівників освіти 

      від команди ________________________________________ 



      Вид спорту : ________________________________________ 
 

№ з/п Прізвище, 
ім’я, 

по-батькові 
(повністю) 

Стать Рік 
народження 

Посада, 
Місце 

роботи 

Допуск 
лікаря 

      
      

Заявка повинна бути завірена органом управління освітою районної 
державної адміністрації, міського виконавчого комітету, об’єднаної 
територіальної громади, головою районної (міської) організації Профспілки, 
скріплена печатками. Заявка, яка не відповідає встановленій формі, мандатною 
комісією не приймається. Відсутність допуску лікаря є підставою для зняття 
команди (окремих її членів, які не мають допуску) зі змагань. 

До заявки додаються: 
- паспорт (посвідчення особи) кожного учасника; 
- профспілковий квиток; 
- довідка з місця роботи, завірена керівником закладу; 
- страховий медичний поліс на кожного учасника або загальний на команду. 

Повідомлення про участь в зональних змаганнях  надсилається до 
комітету Запорізької обласної організації Профспілки до 10 березня за адресою: 
69044, м. Запоріжжя, майдан Профспілок 5, каб.№ 455. 

Звіт про проведення зональних змагань подається до обкому Профспілки 
(каб.455) за 5 днів до проведення фіналу. 

Медичне забезпечення змагань здійснюється відповідно до Положення  
про медичне забезпечення спортивно-масових заходів, затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2008 № 614. 

Відповідальність за виконанням вимог заходів безпеки під час 
проведення змагань покладається на суддівські колегії змагань.  

 
VІІ. Програма змагань 

Змагання проводяться з 4 видів спорту: 
ФУТЗАЛ (МІНІ-ФУТБОЛ) – склад команди - 4 чоловіки, 1 воротар, 1-2 
запасних гравця. Зустріч проводиться з 2-ох таймів по 10 хвилин. Система 
проведення змагань вирішується залежно від кількості заявлених команд. 
Змагання командні. 
НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС – склад команди - 2 особи (1чоловік+1жінка). 

Змагання особисті з командним заліком. Всі зустрічі проводяться з трьох 
партій. 

Змагання проводяться за олімпійською системою з розіграшем усіх місць.  
ЛЕГКА АТЛЕТИКА (крос) – склад команди - 2 особи (1чоловік+1жінка). 

Змагання особисто-командні. Програма змагань: жінки - 500м.; чоловіки - 
1000м; 
ШАХИ – склад команди -1 особа, незалежно від статі. Змагання проводяться 
згідно шахового кодексу України. Змагання особисто-командні. 



 
           Команді, що не взяла участь в змаганнях з виду спорту, зараховується 
останнє місце плюс одне очко. 
 

VІІІ. Порядок визначення та нагородження переможців змагань 
Переможці обласної спартакіади визначаються за командними місцями за 

видами спорту та в особистому заліку. 
Загальнокомандна першість Спартакіади серед команд визначається за 

найбільшою сумою очок, набраних учасниками команд з видів спорту. При 
однаковій кількості очок у двох або більше команд у загальнокомандному 
заліку перевага надається командам, які мають більше 1, 2, 3 місць. При 
рівності цього показника – командам, які мають більше 1, 2, 3 тощо особистих 
місць за видами програми. 

Команди, які посіли 1, 2, 3 місця в загальному заліку ІV етапу 
спартакіади, нагороджуються кубками та спільними грамотами комітету 
Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України 
і Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА. 

Команди, які посіли 1, 2, 3 місця в змаганнях з видів програми IV етапу 
спартакіади, нагороджуються  спільними грамотами комітету Запорізької 
обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України та 
Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА, отримують профспілкові 
виплати з видів спорту: шахи, настільний теніс, легка атлетика -  
І місце – 400 грн., 
ІІ місце – 350 грн., 
ІІІ місце – 300 грн.  
міні-футбол: 
І місце – 2500грн., 
ІІ місце – 2000 грн., 
ІІІ місце – 1500 грн. 

Команди, які посіли 1, 2, 3 місця в загальному заліку зональних змагань, 
нагороджуються кубками та спільними грамотами Департаменту освіти і науки 
Запорізької ОДА та комітету Запорізької обласної організації Профспілки 
працівників освіти і науки України. 

Команди, які посіли 1, 2, 3 місця в змаганнях за видами програми зональних 
змагань спартакіади, нагороджуються спільними грамотами комітету 
Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України 
і Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА. 

 
ІХ. Оскарження результатів Спартакіади та дисциплінарні санкції 
Результати кожного виду змагань спартакіади можуть бути оскаржені 

керівником команди після закінчення змагань з виду спорту усним 
попередженням судді, який обслуговував змагання, але не пізніше, ніж за 30 
хвилин після змагання, у письмовій формі – до суддівської колегії змагань з 
цього виду спорту. 



 Оскарження спортивних результатів негайно розглядається головним 
суддею змагань або суддівською колегією спартакіади. 

 Керівники команд та учасники можуть бути притягнуті до 
відповідальності за випадки недисциплінованої, неетичної поведінки, 
порушення або невиконання цього Положення. 

 За невідповідність учасника (учасників команд) вимогам цього 
Положення мандатна комісія приймає рішення про відсторонення цього 
учасника (учасників) від змагань та анулювання його (їх) результатів в 
особистій першості, а його команди – у командній першості. 

 За неетичну, некоректну або провокаційну поведінку (нецензурні 
висловлювання або жести) на адресу будь-кого з учасників, організаторів, 
суддів, рішення про покарання приймають суддівська колегія разом з 
мандатною комісією. 

 
Це Положення є офіційним викликом на змагання. 


