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Про проведення 17-х районних 
сільських спортивних ігор

Відповідно до ст.ст. 6, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
ч. 6 ст. 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
фізичну культуру і спорт», районної цільової програми розвитку фізичної культури і 
спорту Новопсковщини на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Новопсковської 
районної ради від 22 грудня 2018 року №28/7, районної цільової соціальної програми 
«Фінансова підтримка та утримання громадської організації «Новопсковська місцева 
організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» на 2018-2020 
роки», затвердженої рішенням районної ради від 1 червня 2018 року №22/2, з метою 
залучення всіх верств населення району до постійних занять фізичною культурою та 
спортом, пропагування здорового способу життя, підготовки збірної команди району для 
участі в обласних літніх сільських спортивних іграх серед збірних команд районів 
«Лу ганщина-2019»

з о б о в ’ з у є м о:

1. Затвердити Регламент проведення 17-х районних сільських спортивних ігор 
серед сільських і селищних рад Новопсковського району Луганської області, 
присвячених Дню фізичної культури та спорту, що відбудуться 14 вересня 2019 року на 
стадіоні «Будівельник» в смт Новопсков, що додається.

2. Рекомендувати виконкомам сільських та селищних рад забезпечити 
проведення змагань на місцевому рівні та участь збірних команд сільських, селищних рад 
в районних змаганнях.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаємо за собою.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
спільне розпорядження 
голови ра йдержад мі ні страці ї 
від 1і{0&2ОҐ&ч £££>  
голови районної ради 
від №_о£2£>г<№. & 0

РЕГЛАМЕНТ
проведення 17-х районних сільських спортивних ігор серед сільських 

і селищних рад Новопсковського району Луганської області, присвячених
Дню фізичної культури і спорту

МЕТА І ЗАВДАННЯ
- залучення усіх верств населення до регулярних занять найбільш доступними і 

поширеними на селі традиційними видами спорту;
активізація фізкультурно-оздоровчої роботи серед сільського населення та 

працівників АПК, проведення спортивно-масових змагань на всіх рівнях.

ЧАС, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ І УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.
Районні змагання проводяться 14 вересня 2019 року на стадіоні «Будівельник» в смт 

Новопсков. Приїзд та реєстрація команд до 8:30 години. Початок змагань о 09:00 годині. До 
участі в змаганнях допускаються команди сільських і селищних рад. Учасники команд 
повинні проживати на території відповідної ради. Також допускаються до змагань студенти 
вищих і середніх учбових закладів, які вступили на навчання з територій сільських та 
селищних рад. У змаганнях можуть брати участь лише спортсмени віком 16 років і старші.

Кожен учасник має право виступати тільки у одному виді змагань, окрім 
силових видів ( гирьовий спорт, армспорт, перетягування канату), якщо це не 
заважає проведенню змагань згідно регламенту. За неявку команди з будь-якого виду 
спорту команда посідає останнє місце + 1 очко штрафу.

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ З ВИДІВ СПОРТУ
Армреслінг
Змагання особисто-командні. Склад 3 спортсмени + 1 представник. Змагання проводяться 
за трьома ваговими категоріями ( 70, 90, +90 кг) за діючими правилами змагань з 
армреслінгу.
Гирьовий спорт
Змагання особисто-командні. Склад: 3 спортсмени + 1 представник. Вагові категорії. ( 70, 
90, +90 кг). Вага гирь - 24 кг. Дозволяється здвоювання тільки у двох вагових категоріях. 
Час виконання -  10 хвилин. Змагання проводяться згідно з діючими правилами - за 
програмою довгий цикл. Переможець змагань визначається за кількістю підйомів. У 
разі однакової кількості очок у двох чи більше учасників, перевага надається учаснику, 
який має легшу особисту вагу.
Легка атлетика
Змагання особисто - командні. Склад: 1 чол. + 1 жін.+ 1 представник. Умови проведення 
змагань: 800 м (жін.), 1000 м. (чол.)
Шашки
Змагання особисто-командні. Склад: 1 чоловік, 1 жінка + 1 представник. За перемогу у 
партії - 2 очка, нічию - 1 очко, поразка - 0 очок. Система проведення визначається 
суддівською колегією.
Шахи
Змагання особисто-командні. Склад: 1 чоловік, 1 жінка + 1 представник. За перемогу у 
партії - 2 очка, нічию - 1 очко, поразка - 0 очок. Система проведення визначається 
суддівською колегією. При рівності останнього показника, перевага надається команді, 
яка має краще місце у чоловіків, після -  у жінок.



Настільний теніс
Змагання особисто-командні. Склад: 1 чоловік, 1 жінка + 1 представник. Змагання 

проводяться за одиночним розрядом, окремо серед чоловіків і жінок. Усі зустрічі 
проводяться на більш з 3-х сетів. Система проведення змагань визначається суддівською 
колегією. Командна першість визначається за більшою сумою очок, набраних 
учасниками.

Перетягування канату
Змагання командні серед чоловіків згідно діючих правил, з 3 спроб до 2 перемог. 

Склад: 5 спортсменів + 1 представник + 1 заміна. До змагань допускаються спортсмени в 
кросівках і кедах без шипів. Змагання проводяться за діючими правилами (коридор 2 
метри). Якщо якась команда перемагає у 2-х спробах, то 3-я не проводиться. Після кожної 
спроби команди міняються місцями. Відпочинок між спробами -  2-і хвилини.

Можна використати тільки одну заміну. Замінений спортсмен не бере подальшої 
участі у змаганнях з цього виду спорту.

Дартс (мепшння дротиків)
Змагання проводяться поза заліком серед сільських, селищних голів. Кожному 

учаснику надається 5 спроб. Переможець визначається за найбільшою сумою очок.

УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОМАНД 1 НАГОРОДЖЕННЯ.
У кожному виді програми розігрується особиста і командна першість. Загально - 

командна першість визначається за найменшою сумою очок набраних в усіх видах. 
Спортсмени, які посіли 1-3 місця в окремих видах програми, нагороджуються 
грамотами, медалями. В загальнокомандному заліку команди, які посіли 1-3 місця, 
нагороджуються кубками, медалями і грамотами.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ.
Проїзд та харчування команд за рахунок відряджуючих організацій. Нагородження, 

оплата харчування суддів за рахунок ГО «Новопсковська МОВФСТ «Колос». Командам з 
собою мати: 2 партії шахів і шашок, ракетки і тенісні м'ячі.

ЗАЯВКИ
Представник команди подає заявку в день змагань у головну суддівську колегію за 

формою._____________________  ________ __________ _________ ___________
№

з/п
П.І.Б Дата

народження
Ідентифікаційний

код
Домашня

адреса
Віза

лікаря
Вид

програми

Представники : П.1.Б. -  вид спорту
До змагань допущено____________________________________ _____ чоловік

Лікар_______________________ _________ /  П.І.Б/
М.П. (тдпис)

Голова сільської (селищної) ради_________________________________ / П.І.Б/
М.П. (тдпис)

Попередні заявки подаються в ГО «Новопсковська МОВФСТ «Колос» за телефоном - 
0955907680.

КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ
Загальне керівництво з проведення змагань покладається на ГО «Новопсковська 

МОВФСТ «Колос» та сектор з питань молоді, спорту та охорони здоров’я 
Новопсковської райдержадміністрації. Безпосереднє проведення змагань покладається на 
головну суддівську колегію.

ПРОТЕСТИ
Представник команди з виду спорту зобов’язаний одразу після виконання вправи, 

попередити суддю про подачу протесту. Протест подається в головну суддівську колегію 
змагань. Несвоєчасно подані протести не приймаються до розгляду.


