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0 5  7&21' року Рівне

Про участь команди 
у III літній Гімназіаді з легкої атлетики

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 23.07.2018 №  483,
Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на 2021 
рік, затвердженого наказом управління освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації та Рівненського обласного відділення (філії) Комітету з 
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України від 
19.01.2021 №  02/02 та Регламенту №  41 від 21.04.2021 про проведення III 
літньої Гімназіади України з легкої атлетики, затвердженого головою комітету 
з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, 
президентом Української федерації учнівського спорту та погодженого 
генеральним секретарем Громадської спілки «Легка атлетика України».

НАКАЗУЮ:

1. Направити з 10 по 12 травня 2021 року команду Рівненської області з 
легкої атлетики на участь у III літній Гімназіаді України з легкої атлетики у 
м. Івано-Франківськ.

2. Призначити ПОДОЛЯНКА Вадима, тренера-викладача комунального 
закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 
олімпійського резерву» Рівненської обласної ради, головним тренером і 
відповідальним за збереження здоров’я, життя та поведінку учнів в дорозі та 
під час змагань.
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3. Затвердити склад команди Рівненської області з легкої атлетики на 
участь у III літній Гімназіаді України з легкої атлетики у м. Івано-Франківськ, 
що додається.

4. Комунальному закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька 
спортивна школа олімпійського резерву» Рівненської обласної ради:

подати на затвердження кошторис витрат на участь у III літній Гімназіаді 
України з легкої атлетики;

видати кошти ПОДОЛЯНКУ Вадиму, тренеру-викладачу комунального 
закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 
олімпійського резерву» Рівненської обласної ради та призначити його 
матеріально відповідальним за використання коштів;

провести видатки в установленому порядку за рахунок коштів на 
проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів 
спорту (КПКВК МБ - 0615011) згідно з кошторисом.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління -  начальник відділу інклюзивної, спеціальної, позашкільної освіти 
та виховної роботи управління освіти і науки облдержадміністрації Марину
ПАШКОВСЬКУ.

Начальник управління



ЗАТВЕРДЖУЮ 
Начальник управління освіти 
і науки облдержадміністрації

І  Петро КОРЖЕВСЬКИЙ

/  ^ІИСЛО, м ісяц * < 4 > ік )

КОШТОРИС ВИТРАТ/

На участь у III літній Гімназіаді України з легкої атлетики 
Місце проведення: м. Івано-Франківськ 
Відповідальна особа -  ПОДОЛЯНКО Вадим 
К П К В К М Б -0615011.
Рівень проведення: всеукраїнський
Розділ та пункт календарного плану -  легка атлетика; пункт. 12

Загальні відомості про проведення заходу
Термін проведення заходу: згідно з Календарним планом фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних заходів на 2021 рік,
положенням про програму (захід) із 10.05.2021 по 12.05.2021

тривалість -  3 дні, 
кількість учасників -2 5  чол.

№ Види витрат Роз рахунок Необхідна сума коштів
к-сть
осіб

к-сть
ДНІВ

вартість за 
день

усього у тому числі
загальний фонд

1. Проїзд Костопіль-Рівне- 
Костопіль

11 2 30.00 660.00 660.00

2 Транспортні послуги (350 км. х 2 сторони х 14 грн\км) 9 800.00 9 800.00
3 Харчування спортсменів 22 3 100.00 6 600.00 6 600.00
4 Харчування тренерів 3 3 60.00 540.00 540.00
5 Проживання 25 2 250.00 12 500.00 12 500.00
6 Усього 30 100.00 30 100.00

Директор комунального закладу 
«Обласна спеціалізована дитячо-юнацька 
спортивна школа олімпійського резерву» 
Рівненської обласної ради

Головний бухгалтер комунального закладу 
«Обласна спеціалізована дитячо-юнацька 
спортивна школа олімпійського резерву» 
Рівненської обласної ради

і/' і Сергій Ш ЕМ ОСЮ К

^  Альона МЕЛЬНИЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної 
адміністрації
0 5  . 05 • 2021 №  /{О

СКЛАД
команди Рівненської області з легкої атлетики на участь у III літній Гімназіаді 

України з легкої атлетики у м. Івано-Франківськ

№
з\п

Прізвище, ім ’я спортсмена Рік народження Місце навчання

1. Арендарчук Іван Сергійович 20.01.2005 м. Костопіль, КЛІСП
2. Люблінський Денис 

Андрійович
07.12.2004 м. Костопіль, КЛІСП

3. Муха Іван Іванович 11.01.2004 м. Костопіль, КЛІСП
4. Помалейко Нікіта Іванович 29.11.2004 м. Костопіль, КЛІСП
5. Коваль Павло Сергійович 19.05.2005 м. Костопіль, КЛІСП
6. Костів Юлія Володимирівна 20.05.2005 м. Костопіль, КЛІСП
7. Іванов Анатолій Ігорович 21.01.2006 м. Костопіль, КЛІСП
8. Косинський Владислав 

Олегович
29.09.2005 м. Костопіль, КЛІСП

9. Тарасюк Вікторія Сергіївна 21.02.2006 м. Костопіль, КЛІСП
10. Ткачук Степан Михайлович 09.01.2004 м. Костопіль, КЛІСП
11. Грицюк Назар Іванович 12.02.2004 м. Рівне, ЗОШ №  13
12. Дубинецький Сергій 

Сергійович
06.02.2004 Квасилівський НВК

13. Миколаєнко Crop Петрович 18.01.2004 м. Рівне, ЗОШ № 23
14. Бондар Олександр 

Андрійович
08.04.2004 м. Рівне, ЗОШ  № 6

15. Лісковська Катерина 
Русланівна

27.06.2004 м. Рівне, ЗОШ №  18

16. Пархомей Олександр 
Олексійович

08.12.2005 м. Рівне, ЗОШ №  16

17. Коптюх Вікторія Віталіївна 13.05.2005 м. Рівне, НВК № 12
18. Дзюбенко Олександр 

Володимирович
17.12.2005 м. Рівне, НВК № 12

19. Брилевич Анастасія 
Олександрівна

11.06.2005 Шпанівський-ліцей

20. Машанєнкова Ольга 
Віталіївна

20.11.2006 м. Рівне, «Центр Надії»

21. Савчук Катерина 
Михайлівна

11.09.2006 м. Рівне, ЗОШ №  18

22. Шомко Марія Віталіївна 27.12.2005 Квасилівський НВК



23. Подолянко В.З. тренер
24. Дітлашок В.П. тренер
25. Дубіч В.П. тренер

Заступник начальника управління -  
начальник відділу інклюзивної, 
спеціальної, позаш кільної освіти та 
виховної роботи управління освіти і науки 
облдержадміністрації

Директор комунального закладу 
„Обласна спеціалізована 
дитячо-ю нацька спортивна школа 
олімпійського
резерву” Рівненської обласної ради Сергій Ш ЕМ ОСЮ К



ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова Коїуутету з фізичного 
виховання тр спорту Міністерства 
освіти і науіш України

Вадим СТЕЦЕНКО
Ц е  р ок'у

іадшцй секретар Громадської 
г гДеща атлетика України"

їнта ХРОПАЧ

ЗАТВЕРДЖ УЮ
Президент Української федерації 

спорту

ТРЕБА 
2021 року

РЕГЛАМЕНТ № 5 "  
проведення III літньої Гімназіади України  

з легкої атлетики



1. Цілі і завдання заходу 
Змагання III літньої Гімназіада України з легкої атлетики (далі -  

Гімназіада) проводиться з метою стимулювання розвитку фізичної культури 
та спорту, зокрема легкої атлетики, серед учнів закладів загальної середньої 
освіти (далі -  ЗЗСО), масового залучення учнівської молоді до занять 
спортом, підготовки до XVIII Всесвітньої літньої Гімназіади (18ht ISF 
Gymnasiade -  School Summer Games).

2. Терміни і місця проведення заходу 
Змагання Гімназіади складаються з відбіркових етапів Автономної 

Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя 
(далі -  регіони) та всеукраїнського фіналу.

Терміни проведення Гімназіади:
відбіркові етапи -  з березня по травень 2021 року (у разі необхідності); 
всеукраїнський фінал -  з 10 по 12 травня 2021 року 

м. Івано-Франківськ, спортивний комплекс Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу ім. А. П. Гемби. за 
адресою: вул. Карпатська 15.

3. Організація та керівництво проведенням заходу 
Загальне керівництво організацією та проведенням Гімназіади 

здійснюється Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства 
освіти і науки України (далі -  КФВС МОН), Українською федерацією 
учнівського спорту (далі -  УФУС) і Головною суддівською колегією 
Гімназіади (далі -  ГСК Гімназіади).

Відповідальність за організацію змагань відбіркових етапів Гімназіади 
покладається, на відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки України (далі -  філії КФВС МОН), структурний 
підрозділ УФУС, структурний підрозділ Громадської спілки «Легка атлетика 
України» (далі -  підрозділи ФЛАУ), що діють у регіоні, на території якого 
проводяться змагання. Змагання відбіркових етапів Гімназіади проводяться 
згідно з Регламентами, затвердженими відповідними організаторами.

Відповідальність за організацію та проведення змагань всеукраїнського 
фіналу Гімназіади покладається на Івано-Франківську філію КФВС МОН, 
структурний підрозділ УФУС у Івано-Франківській області, Громадську 
спілку «Легка атлетика України» (далі -  ФЛАУ) та головну суддівську 
колегію змагань (далі -  ГСК змагань), яка сформована КФВС МОН спільно з 
єГЛАУ та затверджена наказом КФВС МОН.

Захід проводиться з урахуванням постанови Кабінету Міністрів 
України від 09.12.2020 №  1236 «Про встановлення карантину та
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та 
постанови Головного державного санітарного лікаря України від 19 
листопада 2020 року №  58 «Про затвердження протиепідемічних заходів під



з

час проведення спортивних змагань на період карантину у зв 'язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ-19)» (далі -  Постанови).

Відповідальність за дотриманням протиепідемічних заходів та вимог 
Постанов під час проведення змагань покладається на керівника 
Івано-Франківської філії КФВС МОН наказом КФВС МОН.

Учасники та представники команд зобов'язані дотримуватись 
протиепідемічних заходів та вимог Постанов під час проведення змагань.

4. Види програми (дисциплін)

100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м,
110м  з/б (91.4см), 400 м з/б (84,0см), 2000 м з/п 
(84см);
100-200-300-400 м;
5000 м;
у висоту, у довжину, потрійний, з жердиною; 
списа (700г), диска (1,5кг), молота (5кг), 
штовхання ядра (5кг).

100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м,
100 м з/б (76,2 см), 400 м з/б (76,2 см), 2000 м з/п 
(76,2 см);
100-200-300-400 м;
3000 м;
у висоту, у довжину, потрійний, з жердиною; 
списа (500г), диска (1кг), молота (Зкг), 
штовхання ядра (Зкг).

5. Учасники заходу
До участі у Гімназіаді допускаються збірні команди регіонів, до складу 

яких входять учні 7-11 класів ЗЗСО.
Допускаються до змагань учні закладів спеціалізованої освіти 

спортивного профілю із специфічними умовами навчання.
Вікова категорія учасників:
юнаки та дівчата 2004-2006 р. н.
До змагань всеукраїнського фіналу Гімназіади допускаються від 

регіону одна команда.
Склад команди регіону та кількість учасників на вид програми 

необмежений.
Від команди регіону допускаються по одній естафетній команді серед 

юнаків та дівчат у кожному виді естафети.
Учасник команди регіону може брати участь у двох видах програми та 

в естафеті.

Юнаки:
біг:

естафетний біг: 
спортивна ходьба: 
стрибки: 
метання:

Дівчата:
біг:

естафетний біг: 
спортивна ходьба: 
стрибки: 
метання:



6. Характер заходу
Змагання особисто-командні.
Гімназіада проводиться відповідно до загального Регламенту № 20 

проведення III літньої Гімназіади України від 12.03.2021 (далі -  Регламент 
№  20), цього Регламенту та Правил змагань з легкої атлетики, затверджених 
у встановленому порядку, діючих Статутів та Регламентів Міжнародної 
Асоціації легкоатлетичних федерацій (далі -  Правил ІААФ).

Протести розглядаються відповідно до Правил ІААФ.

7. Програма проведення змагань
Програма проведення всеукраїнського фіналу буде визначена головною 

суддівською колегією змагань (далі -  ГСК змагань) після отримання заявок 
на участь від регіонів та повідомлена додатково.

День приїзду 10 травня 2021 року -  є офіційним днем змагань.

8. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Підготовка місць проведення змагань Гімназіади здійснюється 

відповідно до 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", вимоги до безпеки та підготовки місць проведення 
змагань з видів спорту встановлюються відповідними регламентами.

Здійснення підготовки та забезпечення належного технічного стану 
місць проведення змагань покладається на їх власників та орендатора.

Відповідальність за дотримання вимог безпеки під час проведення 
змагань покладається на учасників та представників команд.

Медичне забезпечення Гімназіади здійснюється відповідно до 
спільного наказу Міністерства молоді та спорту України та Міністерства 
охорони здоров'я України «Про медичне забезпечення проведення 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів» від 15.07.2020 № 603/1608, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 липня 2020 р. за 
№ 731/35014.

9. Умови визначення переможців і призерів
У всеукраїнському фіналі Гімназіади визначається:
- особиста першість у видах програми відповідно до цього Регламенту 

та Правил ІААФ;
-командна першість серед регіонів (без розподілу на групи) за сумою  

очок, нарахованих згідно результатів виступів учасників команди регіону у 
всіх видах дисциплін, відповідно до таблиці нарахування очок (Додаток 1 
цього Регламенту).

Командна першість серед регіонів визначається за загальною сумою 
очок нарахованих за 25 кращих результатів від кожної команди регіону плюс 
одна естафета.



За умови рівності очок у двох і більше команд регіонів, при визначенні 
командної першості, перевага надається тій команді, що має більше перших, 
других і так далі місць у видах програми.

10. Нагородження переможців та призерів
Учні, які посіли І-ІІІ місця у видах програми на всеукраїнському фіналі 

Гімназіади нагороджуються медалями та дипломами КФВС МОН.
Команди регіонів, які посіли 1-І1І місця у командній першості 

всеукраїнського фіналу Гімназіади серед регіонів (без розподілу на групи), 
нагороджуються кубками та дипломами КФВС МОН.

11. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення
учасників заходу

Витрати, пов’язані з організацією та проведенням відбіркових етапів 
Гімназіади, (проїзд до місця змагань та зворотно, добові в дорозі, 
проживання та харчування спортсменів і тренерів в дні змагань, забезпечення 
протиепідемічних заходів та засобів індивідуального захисту (маски, 
антисептики тощо), експрес-тестування для визначення антигену до вірусу 
СОУГО-19, тощо) забезпечуються за рахунок ЗЗСО, коштів залучених 
філіями КФВС МОН та підрозділами УФУС, обласних та районних 
бюджетів, бюджетів місцевого самоврядування, інших коштів, не 
заборонених чинним законодавством.

Витрати на участь команд у всеукраїнському фіналі Гімназіади (проїзд 
до місця змагань та зворотно, добові в дорозі, проживання, харчування 
спортсменів та тренерів в дні змагань, забезпечення протиепідемічних 
заходів та засобів індивідуального захисту (маски, антисептики тощо), 
експрес-тестування для визначення антигену до вірусу СОУЮ -19, тощо) 
забезпечуються за рахунок ЗЗСО, коштів залучених філіями КФВС МОН та 
підрозділами УФУС, обласних та районних бюджетів, бюджетів місцевого 
самоврядування, інших коштів, не заборонених чинним законодавством.

Витрати з організації і проведення всеукраїнського фіналу Гімназіади 
(проїзд до місця змагань та зворотно, добові в дорозі, проживання, 
харчування іногородніх суддів, харчування місцевих суддів, придбання 
канцтоварів та нагородної атрибутики (Додаток 2 цього Регламенту), 
медичне забезпечення, надання послуг спортивних споруд, забезпечення 
протиепідемічних заходів та засобів індивідуального захисту (маски, 
антисептики тощо), експрес-тестування для визначення антигену до вірусу 
СОУШ-19 для суддів, тощо) забезпечуються за рахунок коштів державного 
бюджету, розпорядником яких є КФВС МОН, та коштів, залучених ФЛАУ, 
іншими джерелами фінансування згідно чинного законодавства.

12. Порядок і строки подання заявок
Для допуску до участі в Гімназіаді подаються:
Попередні заявки щодо кількості учнів (юнаки і дівчата окремо) та 

тренерського складу, які заявляються на участь у всеукраїнському фіналі



Гімназіади подаються до 23.04.2021 філіями КФВС М ОН до ГСК Гімназіади 
на електронну адресу: sport_vnz@ukr.net.

Іменні заявки команд регіонів на участь у всеукраїнському фіналі 
Гімназіади подаються до 06.05.2021 на електронну пошту ГСК Гімназіади 
sport_vnz@ukr.net та формуються територіальними ФЛАУ в системі 
«Електронний офіс ФЛАУ» (https://www.office.uaf.org.ua). А також 
дублюється на електронний адрес: Івано-Франківської (філії) КФВС МОН 
if_kfvs@ukr.net (Додаток 2 Регламенту № 20).

Допуск команд регіонів та учнів цих команд до участі у змаганнях 
Гімназіади з видів спорту здійснюється ГСК змагань на підставі:

іменної заявки, надрукованої у двох примірниках і завіреної лікарем 
ЛФД або медичного закладу, в якій обов'язково вказати назву навчального 
закладу де навчається учень;

результату експрес-тестування на визначення антигену до вірусу 
СОУШ-19 на офіційному бланку, завіреному печаткою;

свідоцтва про народження чи паспорту (ГО картки) громадянина 
України;

учнівського квитка;
страхового полісу, дійсного на час проведення змагань. 
Відповідальність за підготовку всіх документів, необхідних для 

допуску команди ЗЗО/регіону та їх учнів до участі в змаганнях Гімназіади 
лежить на уповноваженому представнику ЗЗСО/команди регіону.

Примітки:
При відсутності будь-якого з документів учні або команди до змагань 

не допускаються.
Учасники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено 

ознаки респіраторного захворювання та/або температуру тіла понад 37,2°, не 
допускаються до тренувань та проведення змагань.

Відповідальна особа з організаційних питань та проведенню змагань, 
Бельмега Оксана Мирославівна, місто Івано-Франківськ, контактний номер 
телефону (095 554 58 36).

13. Порядок подачі звітів 
Терміни та порядок подачі звітів про проведення змагань Гімназіади 

зазначено у розділі 13 Порядок подачі звітів згідно з Додатками 3-4 
Регламенту №  20.

Звіт головного судді про проведення фінальних змагань Гімназіади та 
офіційні результати учасників надсилаються Івано-Франківською філією 
КФВС МОН до КФВС М ОН не пізніше 8-ми днів після завершення змагань 
на електронну адресу sport_vnz@ukr.net та поштову адресу КФВС МОН: 
вул. Дмитрівська, 46, м. Київ, 01054.

Цей регламент є офіційним запрошенням на змагання.
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