
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Департаменту освіти і науки  

Полтавської обласної державної 

адміністрації 

від 11.01.2013  № 9 

 

 
 

 

 

 

Зареєстровано в Головному управлінні 

       юстиції у Полтавській області 

 

       «14» січня 2013р.  за № 1/1937 

 

 

 

 

 

Положення  

про обласну туристську Спартакіаду учнівської молоді Полтавщини 

 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Обласна туристська Спартакіада учнівської молоді Полтавщини (далі 

– Спартакіада), проводиться Департаментом освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації та Полтавським обласним центром туризму і 

краєзнавства учнівської молоді.  

 

1.2. Основними завданнями Спартакіади є: 

організація змістовного активного відпочинку дітей; 

популяризація здорового способу життя та пропаганди спортивного 

туризму серед дітей; 

підвищення рівня туристської майстерності учасників Спартакіади та 

безпеки проведення туристських подорожей; 

визначення найсильніших спортсменів та туристських спортивних команд. 

 

1.3. Загальне керівництво Спартакіадою здійснює Департамент освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації. 

Безпосередня організація та проведення Спартакіади покладаються на 

Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

 

1.4.  Спартакіада проводиться щорічно. 

Дати, час і місця проведення змагань Спартакіади визначаються наказом 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. 
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           1.5. Для підготовки та проведення Спартакіади створюються 

організаційний комітет та головна суддівська колегія, персональні склади яких 

затверджуються наказом Департаменту освіти і науки  Полтавської обласної 

державної адміністрації. 

 

ІІ. Учасники Спартакіади 

 

2.1. До участі у Спартакіаді допускаються команди від загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів, навчальних закладів обласного 

підпорядкування або збірні команди міст (районів). 

 

2.2. Команди, залежно від віку їх учасників, поділяються на команди 

середньої вікової групи (юнаки та дівчата 11-14 років) та команди старшої 

вікової групи (юнаки та дівчата 15-17 років).   

 

2.3. Представники та тренери команди забезпечують безпеку життя і 

здоров'я учасників команди. 

 

 

ІІІ. Програма Спартакіади 

 

3.1. Програма Спартакіади затверджується наказом Департаменту освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації.  

У програмі зазначається: 

терміни, місця проведення та перелік змагань Спартакіади; 

перелік дистанцій та видів змагань з визначенням їх класу, кількісний 

склад команд які допускаються до участі у змаганнях, рівень їх спортивної 

кваліфікації. 

 

3.2. Під час реєстрації, представники команд, подають до головної 

суддівської комісії такі документи: 

іменну заявку команди; 

наказ про відрядження команди на змагання;  

паспорти учасників, яким на час відкриття змагання виповнилося 16 років 

(для осіб молодших 16 років – свідоцтво про народження); 

  учнівські квитки за поточний навчальний рік, а у разі проведення 

змагання під час літніх канікул – за попередній навчальний рік; 

  кваліфікаційні залікові книжки спортсменів; 

  страхові поліси від нещасних випадків на усіх учасників, дійсні на час 

проведення змагань. 

 

   3.3 У ході проведення Спартакіади обробка персональних даних 

учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних».                                                                                                               
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ІV. Підведення підсумків та нагородження 

 

4.1. В залік Спартакіади зараховується один кращий результат (в кожній 

віковій групі) з виступів команди (усіх команд) міст, районів, закладів, 

заявлених на кожне окреме змагання Спартакіади.  Команді, яка  на окремому 

змаганні не має залікової кількості учасників, очки в залік Спартакіади не 

нараховуються. Місце команди у Спартакіаді визначається по найбільшій сумі 

очок, отриманих за загальне місце у кожному конкретному змаганні з 

урахуванням коефіцієнтів і визначається у кожній віковій групі окремо.  

Кількість очок, які отримує команда, залежить від зайнятого місця: 

 

1 місце – 25 очок,  2 місце – 22 очки,  3 місце – 20 очок,      

 

4 місце – 18 очок,  5 місце – 17 очок,   і  т.д.  ... 

 

20 місце – 2 очки,  21 місце – 1 очко   

 

4.2. В особистому заліку місце учасника визначається по сумі результатів 

особисто-командних змагань з урахуванням коефіцієнтів. Кількість очок, які 

отримує учасник, залежить від зайнятого місця: 

 

1 місце – 50 очок,  2 місце – 47 очок,  3 місце – 45 очок,  

 

4 місце – 43 очки,  5 місце – 42 очки,  і т.д. ... 

 

43 місце – 4 очки,  44 місце – 3 очки,  45 місце – 2 очки,         

 

46 місце – 1 очко 

 

4.3. При однаковій сумі очок у кількох команд (учасників) перевага 

надається тим, хто отримає кращий результат з пішохідного туризму. 

 

  4.4. Команди, що посіли І – ІІІ місця в загальнокомандному заліку та в 

окремих видах програми Спартакіади, нагороджуються грамотами 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та 

призами Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді.  

 

  4.5. Учасники Спартакіади, які посіли І – ІІІ місця в особистому заліку 

нагороджуються грамотами Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді та призами. 

 

  4.6. Тренери команд, що посіли І – ІІІ місця у загальнокомандному заліку 

змагань Спартакіади нагороджуються грамотами Департаменту освіти і науки 

Полтавської обласної державної адміністрації. 
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4.7. Витрати на організацію та проведення змагань Спартакіади  

здійснюється в межах відповідних асигнувань, а також коштів, не заборонених  

законодавством України. 

 

 

 

Заступник директора Департаменту  

освіти і науки облдержадміністрації    С.В.Горбаньова 

 


