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Організація і проведення ІІІ туру Фестивалю покладається на 

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і 
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науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій, Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське 

міські управління з фізичного виховання та спорту Комітету з ФВС МОН. 

Безпосереднє керівництво проведення Фестивалю покладається на 

Головну суддівську колегію, склад якої затверджується Комітетом з ФВС МОН 

України. 

На всіх етапах Фестивалю створюються  організаційні комітети 

відповідного рівня. До їх складу можуть бути залучені громадські організації, 

які виявляють бажання надати організаційну, фінансову та іншу допомогу в 

проведенні Фестивалю. 

 

4. Учасники Фестивалю 

 

До складу команди навчального закладу входять учні 5-10 класів, які за 

станом здоров’я віднесені до основної медичної групи. 

У ІІ турі бере участь збірна команда загальноосвітнього навчального 

закладу в складі 14 чоловік: 

 5 клас  -  1 хл. + 1 дів.; 

 6 клас  - 2 хл.  + 2 дів.; 

 7 клас  - 1 хл.  + 1 дів;  

 8 клас  - 1 хл.  + 1 дів.; 

 9 клас - 1 хл.   + 1 дів.; 

 10 клас - 1 хл. + 1 дів. 

Збірну команду загальноосвітнього навчального закладу супроводжують 

учитель фізичної культури та представник навчального закладу. 

У ІІ турі бере участь команда-переможець І туру. 

У ІІІ турі бере участь команда-переможець ІІ туру. 

У ІV турі бере участь команда-переможець ІІІ туру.  

Якщо в навчальному закладі відсутній 10 клас, то до складу команди 

дозволяється включати учнів 9 класу. 

Вік учасників кожного класу може різнитися в межах двох років 

(наприклад, 1995-1996). 

У разі невідповідності даних учасника змагань до даних, зазначених у 

його картці (додаток 1), команда підлягає дискваліфікації. 

 

5. Програма Фестивалю 

 

Програма Фестивалю складається з таких видів: 

 „Човниковий” біг 4 х 9 м    (хлопці, дівчата ); 

 стрибок у довжину з місця (хлопці, дівчата ); 
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 стрибки через скакалку протягом 30 сек. (дівчата); 

 перетягування канату (хлопці); 

 естафета; 

 конкурс знавців історії українського козацтва: 

“Тільки тим історія належить, 

Хто за неї бореться й живе…”; 
 

При необхідності, умови виконання окремих видів програми змагань 

можуть бути змінені суддівською колегією відповідного рівня.  

Проведення змагань ІІ туру можливе за підгрупами з наступним 

проведенням фінальної частини. 

 

6. Визначення переможців Фестивалю 

 

Команда – переможець у змаганнях з „човникового” бігу та зі стрибків у 

довжину з місця визначається за сумою дванадцяти (6 – хлопців, 6 – дівчат) 

кращих результатів з чотирнадцяти. 

Переможець у стрибках через скакалку визначається за сумою шести 

кращих результатів із семи учасниць. 

Перетягування каната проводиться за олімпійською системою. Місця між 

командами, які програли, розподіляються за кращим часом спарингу. 

Переможець в естафеті визначається за найменшим часом. 

Конкурс знавців історії українського козацтва оцінюється по одному балу 

за кожну правильну відповідь на тридцять запитань. Переможець визначається 

за найбільшою сумою балів. 

Загальнокомандне місце визначається за найменшою сумою місць, 

набраних командою в усіх видах спортивної програми. Якщо сума місць у двох 

або більше команд однакова, перевага надається команді, яка має більше 1, 2, 3 

і далі місць. У разі рівності й цього показника перевага надається тій команді, 

яка має більше 1, 2, 3 і далі місць в особистому заліку. 

 

7. Нагородження 

 

Переможці та призери І туру можуть бути нагороджені заохочувальними 

призами адміністрацій шкіл, відділів освіти, спонсорів тощо. 

Переможці та призери ІІ туру нагороджуються дипломами відділу освіти 

районних (міських) державних адміністрацій (міських виконавчих комітетів). 

Переможці та призери ІІІ туру нагороджуються дипломами Міністерства 

освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 

Команди - переможці Автономної Республіки  Крим, обласних, міст 

Києва та Севастополя змагань нагороджуються путівками до МДЦ «Артек», де 

відбудеться фінальний тур Фестивалю. 

Команди, які посіли 1, 2, 3 місця в загальному заліку ІУ туру, 
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нагороджуються кубками та дипломами Комітету з ФВС МОН України. 

Учасники команд, які посіли 1, 2, 3 місця в окремих видах змагань, 

нагороджуються медалями і дипломами Комітету з ФВС МОН України та 

цінними подарунками Національного олімпійського комітету. 

 

8. Фінансові витрати 

 

Витрати, пов’язані з організацією і проведенням І - ІІІ турів Фестивалю, 

здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

Витрати на проведення ІУ туру Фестивалю здійснюються наступним 

чином: 

 оплата проїзду учасників та представників команд до місця проведення 

Фестивалю та в зворотному напрямку, добові в дорозі, проживання та 

харчування представників команд під час проведення змагань - за рахунок 

сторони, що відряджає; 

 проїзд, добові в дорозі, проживання та харчування суддів і членів 

Всеукраїнського оргкомітету – за рахунок Комітету з ФВС МОН України; 

 організація і проведення змагань, придбання кубків, медалей, дипломів 

для нагородження команд, нагрудних значків, вимпелів, плакатів, друкування 

інформаційних матеріалів – за рахунок Комітету з ФВС МОН; 

 придбання подарунків – за рахунок  Національного олімпійського 

комітету. 

Під час проведення І-ІУ турів Фестивалю можливе залучення 

спонсорських коштів. 

 

9. Порядок і термін подачі заявок 

 

На ІІ тур загальноосвітній навчальний заклад подає до районного 

(міського) оргкомітету заявку та картки учасників Фестивалю або учнівські 

квитки. 

За результатами ІІ туру подається заявка та підсумковий протокол до 

оргкомітету ІІІ туру Фестивалю (додаток 2). 

За результатами ІІІ туру Кримське республіканське, обласні, Київське та 

Севастопольське міські управління з фізичного виховання та спорту КФВС 

МОН України направляють до КФВС МОН України  підсумковий протокол 

проведення ІІІ туру Фестивалю (додаток 3). 

Для участі у ІV турі Фестивалю представники команд подають до 

мандатної комісії наступні документи: 

 картку учасника Фестивалю або учнівський квиток; 

 копію свідоцтва про народження; 

 підсумковий протокол ІІІ туру Фестивалю; 

 заявку на участь у ІV турі Фестивалю у двох примірниках (додаток 

4). 
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10. Оскарження результатів 

 

Результати змагань можуть бути оскаржені представником команди у 

письмовій формі до головної суддівської колегії не пізніше ніж за 30 хв. після 

закінчення змагань. 

Оскарження негайно розглядаються головним суддею або головною 

суддівською колегією змагань. 

 

11. Підготовка спортивних споруд 

 

У відповідності 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”: 

– підготовка спортивних споруд покладається на їх власників; 

– контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки 

під час проведення змагань здійснює робоча комісія, утворена 

відповідно Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, 

Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями. 

Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань 

зобов’язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення 

змагань. 

Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною 

виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою 

відповідальність, передбачену законодавством України. 
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Додаток 1 

 

Картка учасника Фестивалю 

 
________________________________________________ 

             (прізвище, ім’я та по батькові) 

     Область__________________________________________ 

 

Загальноосвітній навчальний 

 заклад_________________________ Клас___________ 

 

 

 

Керівник  ________________________________________ 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

 

 

 

  М.П. 

 

Додаток 2 

 

Підсумковий протокол проведення І туру Всеукраїнського 

фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України  “ Козацький 

гарт ” 
 

Район (місто)  

Кількість загальноосвітніх 

навчальних закладів у районі (місті) 

 

Кількість загальноосвітніх 

навчальних закладів, що взяли 

участь у І  турі 

 

Переможець І туру (найменування 

загальноосвітнього навчального 

закладу) 

 

 

Посадова особа відділу освіти  

районної державної адміністрації 

(виконавчий комітет міської ради)     __________________________________ 

            (підпис, ініціали, прізвище) 

 

 

Фото 

4 х 6 см 
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Додаток 3 

 

Підсумковий протокол проведення ІІ туру Всеукраїнського 

фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України  “Козацький 

гарт” 
 

Область (Автономна Республіка 

Крим, міста Київ, Севастополь) 

 

Кількість загальноосвітніх 

навчальних закладів в області 

(Автономній Республіці Крим, 

містах Києві, Севастополі) 

 

Кількість загальноосвітніх 

навчальних закладів, що взяли 

участь у ІІ  турі 

 

Переможець ІІ туру (найменування 

загальноосвітнього навчального 

закладу) 

 

 

Начальник обласного (Кримського  

республіканського, Київського та  

Севастопольського міського) управління  

з фізичного виховання та спорту  

КФВС МОН України        _______________________________ 

             (підпис, ініціали, прізвище) 
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Додаток 4 

 
Заявка на участь у ІІІ турі Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю 

школярів України “Козацький гарт ” 

від команди_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

          (повне найменування загальноосвітнього навчального закладу) 

(місцезнаходження: поштовий індекс, номер телефону, місто (село), район) 

область __________________________________________________________ 

 

 

Усього допущено до змагань:_______________________________ 

 

Директор загальноосвітнього 

навчального закладу    _______________________________ 

    (підпис, ініціали, прізвище) 

М.П. 

 

Начальник управління освіти і науки  

обласної (міської) державної адміністрації _______________________________ 

(підпис, ініціали, прізвище) 

М.П. 

 

Начальник  обласного (міського)  

управління з фізичного виховання  

та спорту КФВС МОН України  _______________________________ 

      (підпис, ініціали, прізвище) 

 М.П. 

 

Посадова особа медичного закладу          _______________________________ 

     (підпис, ініціали, прізвище) 

М.П. 

№ з/п П.І.Б. Рік народження Клас 
Висновок 

лікаря 

Підпис і печатка 

лікаря 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       


