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Про проведення
міської молодіжної Спартакіади «Патріот» 
у 2018 році

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою патріотичного виховання молодого 
покоління, відповідно до рішення Одеської міської ради від 16.03.2016 р. 
№436-УІІ «Про затвердження Міської цільової програми національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я -  одесит, патріот 
України» на 2016-2020 роки» (зі змінами від 31.08.2017 №330), на виконання 
розділу 3 пункту 48 Єдиного плану-календарю спортивних змагань та масових 
заходів міста на 2018 рік, затвердженого розпорядженням міського голови від 
14.02.2018 № 71,

НАКАЗУЄМО:

1. Провести у 2018 році міську молодіжну Спартакіаду «Патріот» (далі - 
Спартакіада).

2. Для керівництва, підготовки та проведення Спартакіади затвердити:
2.1. Організаційний комітет з проведення молодіжної Спартакіади 

«Патріот» (далі -  організаційний комітет) (додаток 1).
2.2. Положення про проведення молодіжної спартакіади «Патріот» (далі 

Положення) (додаток 2).

3. Начальникам територіальних відділів освіти районів та методистам 
комунальної установи «Одеський методичний центр освітніх ініціатив» 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради організувати 
проведення І районного (відбіркового) етапу Спартакіади та участь



переможців даного етапу у фінальних змаганнях Спартакіади відповідно до 
Положення.

4. Фінальні змагання з плавання провести 11 жовтня 2018 року з 12:00 до 13:30 
у басейні Академії спорту (м. Одеса, вул. Дальницьке шосе, 2). 
Відповідальний за проведення заходів -  головний суддя Нурчієва Ганна 
Борисівна.

5. Фінальні змагання з інших видів спорту провести 12 жовтня 2018 року з 
12:00 до 15:00 на базі Військової академії (м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 
10). Відповідальний за проведення заходів -  головний суддя Губарев Юрій 
Вікторович.

6. Відповідальність за збереження життя та здоров’я учасників змагань за 
програмою Спартакіади покласти на представників команд-учасниць 
змагань та суддівські колегії з видів спорту.

7. Нагородження переможців здійснити під час урочистого шикування 12 
жовтня 2018 року після підведення підсумків Спартакіади.

8. Головному бухгалтеру ЦБ управління з фізичної культури та спорту Одеської 
міської ради профінансувати фінальні змагання Спартакіади відповідно до 
затвердженого кошторису.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу 
загальної середньої, професійно-технічної освіти та виховної роботи 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради Становську А.І., 
заступника начальника управління з фізичної культури та спорту Одеської 
міської ради Мурина О.О. та заступника директора департаменту оборонної 
роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 
Одеської міської ради Штепу О.О.

Начальник В.о. директора Директор
управління з фізичної департаменту департаменту оборонної
культури та спорту освіти та науки роботи, цивільного



Додаток 1
до наказу управління з фізичної культури та 
спорту Одеської міської ради 
від ЛО. Ш  /Л  № /ЛЛ-Щсл ш  
до наказу департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради
від ЯР. 04. у Я  № Ш ___
департаменту оборонної роботи, цивільного 
захисту та взаємодії з правоохоронними 
органами Одеської міської ради 
від ЛО, СЛ/. /8  № Л /

Організаційний комітет

з проведення Міської молодіжної Спартакіади «Патріот» на 2018 рік

Мурин О.О. Голова організаційного комітету,
заступник начальника управління з фізичної 
культури та спорту Одеської міської ради

Становська А.І. Співголова організаційного комітету,
начальник відділу загальної середньої, 
професійно-технічної освіти та 
виховної роботи Одеської міської ради

Співголова організаційного комітету, 
заступник директора департаменту 
оборонної роботи, цивільного захисту 
та взаємодії з правоохоронними органами 
Одеської міської ради

Відповідальний секретар організаційного 
комітету, начальник навчально-спортивного 
відділу управління з фізичної культури та 
спорту Одеської міської ради

Члени організаційного комітету

Головний спеціаліст навчально-спортивного 
відділу управління з фізичної культури та 
спорту Одеської міської ради

Головний спеціаліст відділу загальної 
середньої, професійно-технічної освіти 
та виховної роботи департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради

Тренер-викладач КГІНЗ «КДЮСШ № З»

Ловчев М.Д.

Гладонюк В.А.

Губарев Ю.В.

ІІІтепа 0 .0 .

Карева Л.І.
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«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Начальник управління з 
фізичної культури та 
спорту Одеської міської 
ради

О. Пуздра

018р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
В.о. директора 
департаменту освіти та 
науки Одеської міської
р ад и . .

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор департаменту 
оборонної роботи, 
цивільного захисту та 
взаємодії з 
правоохоронними

анами мдрськоі міської 
раді

Л.Зубов

.2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення міської молодіжної Спартакіади «Патріот»

І. Мета і завдання
Молодіжна Спартакіада «Патріот» (далі - Спартакіада) проводиться з 

метою спортивно-патріотичного виховання.
Завдання Спартакіади:

- фізичне та моральне виховання молоді;
- формування світогляду на базі цінностей громадянської свідомості і 
патріотизму;
- підвищення престижу військової служби у підростаючого покоління;
- поліпшення фізичної та військово-технічної підготовки молоді;
- вдосконалення навичок дій в екстремальних ситуаціях;
- оптимізація організаційних форм фізкультурно-спортивної роботи.

II. Керівництво проведення змагань
Загальне керівництво проведенням Спартакіади здійснюється 

організаційним комітетом, управлінням з фізичної культури та спорту Одеської 
міської ради, департаментом освіти та науки Одеської міської ради та 
департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами Одеської міської ради.

Безпосереднє проведення фінальних змагань покладається на суддівські 
колегії, які призначаються управлінням з фізичної культури та спорту Одеської 
міської ради спільно з федераціями з видів спорту.

Начальники територіальних відділів освіти районів, методисти 
комунальної установи «Одеський методичний центр освітніх ініціатив» 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради організовують та 
проводять районні змагання школярів (І етап Спартакіади) та забезпечують 
участь переможців змагань у II етапі Спартакіади.

III. Етапи змагань
Спартакіада проводиться у 2 етапи:

/



• І етап -  районні змагання;
• II етап -  фінальні загальноміські змагання.

IV. Дата та місце проведення змагань
Районні змагання серед команд закладів загальної середньої освіти міста 

Одеси проводяться протягом вересня 2018 року на спортивних базах, 
пристосованих для проведення відповідних змагань.

Фінальні міські змагання проводяться протягом жовтня 2018 року на 
території спортивних баз, запропонованих управлінням з фізичної культури та 
спорту Одеської міської ради спільно з департаментом освіти та науки Одеської 
міської ради за участю департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради.

V. Програма Спартакіади
Молодіжна Спартакіада «Патріот» проводиться з 5-ти видів спорту:

1. Стрільба з пневматичної гвинтівки (фінальна частина) (9-10 клас) -
1 команда від району.

2. Біг на 100 м (9-10 клас) -  1 команда від району.
3. Біг на 1000 м (9-10 клас) -  1 команда від району.
4. Підтягування (9-10 клас) -  1 команда від району.
5. Командна естафета з плавання 4x25 вільним стилем (фінальна частина) (9-10 

клас) -  1 команда від району.

VI. Учасники змагань
Фінальні міські змагання проводяться за участю 4-х найкращих команд 

закладів загальної середньої освіти міста (переможців районних змагань). Під 
час надання заявки представник команди (вчитель фізичної культури школи) 
зобов'язаний мати при собі учнівські квитки на кожного учасника змагань, які 
відповідно оформлені (квиток або довідка з фотокарткою власника, 
затверджений(а) підписом директора школи та печаткою закладу освіти, термін 
дії -  на поточний рік).

У разі запізнення команди закладу освіти до початку змагань на 15 хв. 
команді зараховується технічна поразка.

VII. Залік і порядок визначення переможців
Загальнокомандні й особисті результати визначаються за кращим 

результатом у сумі змагань. Підрахунок очок проводиться відповідно до 
таблиці результатів (таблиця № І). У залік команди йдуть результати З 
спортсменів. За підсумками змагань з виду спорту збірні команди шкіл 
отримують очки відповідно зайнятим місцям:

Таблиця № 1 
їм  - 4 очки
II м - 3 очки
III м - 2 очки



Примітка:
За відмову в участі у змаганнях з виду спорту однієї з команд району 

команді нараховується «0» очок.
Іір и мітка:

1. На підставі підсумків змагань з виду спорту головний суддя та секретар 
змагань визначають місце району і школи у цих змаганнях та нараховують 
очки.

2. На підставі звіту головного судді з виду спорту управління з фізичної 
культури та спорту Одеської міської ради визначає місце району у 
загальнокомандному заліку.

3. У разі однакової суми очок у загальнокомандному заліку між кількома 
районами перевага віддається району, який за підсумками змагань отримав 
більшу кількість перших місць.

VIII. Умови проведення змагань
Витрати, пов'язані з проведенням фінальної частини Спартакіади (оплата 

роботи суддівських колегій, оренда спортивної бази тощо), несе управління з 
фізичної культури та спорту Одеської міської ради.

Відповідальність за організацію та проведення районних змагань з видів 
спорту (надання спортивної бази, залучення суддів змагань, забезпечення 
спортивної форми для районних шкільних команд, забезпечення подарунками 
та грамотами призерів змагань) несуть начальники територіальних відділів 
освіти районів, методисти комунальної установи «Одеський методичний центр 
освітніх ініціатив» департаменту освіти та науки Одеської міської ради.

Департамент освіти та науки Одеської міської ради, у разі необхідності, 
надає спортивну базу закладів загальної середньої освіти міста для проведення 
змагань за програмою Спартакіади.

IX. Медико-санітарне забезпечення і техніка безпеки
Заявка на участь у змаганнях має бути складена за встановленою 

формою, а також завірена печатками шкільного лікаря закладу освіти та 
районної дитячої поліклініки або обласного лікарсько-фізкультурного 
диспансеру. Без візи лікаря команда до Спартакіади не допускається.

Під час проведення всіх змагань департамент охорони здоров'я Одеської 
міської ради надає відповідний запит до департаменту охорони здоров’я та 
соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації для 
забезпечення чергування машини «швидкої допомоги» та лікарської бригади.

Забороняється проведення змагань на спортивних спорудах без наявності 
акта про виконання інструкції «Про заходи для забезпечення безпеки учасників 
та глядачів на даному спортивному змаганні».

Для забезпечення допуску до участі у змаганнях представник команди- 
учасниці змагань надає до суддівської колегії змагань відповідно оформлену 
заявку (заявка оформлюється за встановленою формою, має бути завірена 
підписом та печаткою лікаря, який надає дозвіл на участь у змаганнях,

з



підписом та печаткою керівника закладу освіти, підписом представника 
команди).

X. Нагородження
Нагородження переможців та призерів змагань за програмою Спартакіади 

відбувається у 2-х номінаціях:
- спортсмени -  учні закладів загальної середньої освіти міста, які в 

особистому заліку з кожного виду спорту посіли 1,2 та 3 місця;
- збірні команди закладів загальної середньої освіти міста, які у 

командному заліку посіли 1, 2 та 3 місця.

XI. Протести
Протести з питань порушення правил проведення змагань подаються 

головному судді усно не пізніше 15 хв. після виникнення інциденту, письмово -  
після закінчення змагань того ж дня протягом 2-х годин.

Протести подаються тільки представниками команд з указівкою 
порушення пункту правил змагань з виду спорту або цього Положення про 
Спартакіаду.

XII. Порядок подачі заявок
Попереднє підтвердження участі команд районів закладів загальної 

середньої освіти міста у змаганнях з даного виду спорту подається до 
оргкомітету (управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради) 
за 5 днів до початку змагань.

Іменні заявки, згідно з встановленою формою, надаються до головної 
суддівської колегії з виду спорту під час наради з представниками команд.

ЗАЯВКА (зразок)
на участь у змаганнях Спартакіади

( назва закладу та району)

( вид спорту )

№
з/п

Прізвище, ім'я 
учасника

Рік
народження Клас

Конт.
телефони

батьків

Підпис
лікаря,
дата,

печатка

Директор закладу 
Представник команди 
Усього допущено до змагань 
М.п. лікар
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Примітка:
1. Заявки приймаються оформленими виключно за формою, наведеною вище.
2. Додаткові заявки або перезаявки учасників змагань приймаються головним 

суддею з виду спорту не пізніше, ніж за ЗО хвилин до початку змагань.
3. Місце проведення змагань визначається головною суддівською колегією під 

час наради з представниками команд.
4. Під час надання заявки на участь у змаганнях представник команди повинен 

мати при собі учнівський квиток на кожного учасника змагань.
5. Відповідальність за достовірне медичне заповнення заявки покладається на 

представників команд-учасниць.

XIII. Організація та проведення змагань з видів спорту

1. Стрільба з пневматичної гвинтівки
У міських змаганнях беруть участь команди-переможниці районних етанів 

змагань (по 1 команді від району). Змагання проводяться серед юнаків та дівчат 
9-10 класів незалежно від їхнього віку.

Склад команди - 10 учасників (5 юнаків та 5 дівчат).
Постріли з пневматичної гвинтівки здійснюються з відстані 10 м. Кожен 

спортсмен виконує 2 серії по 5 пострілів та 1 пробний. Результат кожного 
пострілу вимірюється з точністю до десятої.

У залік команді зараховується сума очок, набраними учасниками за 3-ма 
кращими результатами юнаків та 3-ма кращими результатами дівчат.

2. Біг на 100 метрів
У міських змаганнях беруть участь команди-переможниці районних етапів 

змагань (по 1 команді від району). Змагання проводяться серед юнаків та дівчат 
9-10 класів незалежно від їхнього віку.

Склад команди - 10 учасників (5 юнаків та 5 дівчат).
У залік команді зараховується сума очок, набраними учасниками за 3-ма 

кращими результатами юнаків та 3-ма кращими результатами дівчат. 
(Підрахунок очок згідно таблиці результатів з легкої атлетики).

При подачі заявки представник команди повинен мати при собі учнівський 
квиток на кожного учасника команди. Представник команди має право з 
головним суддею перевірити кожного з учасників інших команд-суперниць. У 
разі відсутності учнівського квитка учасник дискваліфікується.

3. Біг на 1000 метрів
У міських змаганнях беруть участь команди-переможниці районних етапів 

змагань (по 1 команді від району). Змагання проводяться серед юнаків та дівчат 
9-10 класів незалежно від їхнього віку.

Склад команди - 10 учасників (5 юнаків та 5 дівчат).
У залік команді зараховується сума очок, набраними учасниками за 3-ма 

кращими результатами юнаків та 3-ма кращими результатами дівчат. 
(Підрахунок очок згідно таблиці результатів з легкої атлетики).



При подачі заявки, представник команди повинен мати при собі учнівський 
квиток на кожного учасника команди. Представник команди має право з 
головним суддею перевірити кожного з учасників інших команд-суперниць. У 
разі відсутності учнівського квитка учасник дискваліфікується.

4. Підтягування
У міських змаганнях беруть участь команди-переможниці районних етапів 

змагань (по 1 команді від району). Змагання проводяться серед юнаків та дівчат 
9-10 класів незалежно від їхнього віку.

Склад команди - 10 учасників (5 юнаків та 5 дівчат).
Юнаки підтягуються, дівчата виконують вис на час.
Завдання з вису на прямих руках виконується хватом зверху (положення 

вису фіксується 1-2 секунди). При підтягуванні підборіддя повинне бути вище 
перекладини.

Вис виконується на напівзігнутих руках хватом зверху.
У залік команді зараховується кількість підтягувань та кращий результат у 

висі за 3-ма кращими результатами юнаків та вис 3-ма кращими результатами 
часу дівчат.

При подачі заявки представник команди повинен мати при собі учнівський 
квиток на кожного учасника команди. Представник команди має право з 
головним суддею перевірити кожного з учасників інших команд-суперниць. У 
разі відсутності учнівського квитка учасник дискваліфікується.

5.Командна естафета з плавання
У міських змаганнях беруть участь команди-переможниці районних етанів 

змагань (по 1 команді від району). Змагання проводяться серед юнаків та дівчат 
9-10 класів незалежно від їхнього віку.

Склад команди - 4 учасники (2 юнака та 2 дівчини).
Командна естафета відбувається на 4x25 м вільним стилем юнаками та 

дівчатами.
У залік команді зараховується сума очок за перші три місця.
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