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Черкаси - 2021



Положення 

про обласний спортивно-масовий захід серед дітей  

«Олімпійське лелеченя» 

 

Обласний спортивно-масовий захід серед дітей  «Олімпійське лелеченя»  

проводиться Громадською організацією  «Відділенням НОК України у Черкаській 

області» (далі – В НОК України у Черкаській області) спільно з Черкаським 

обласним відділенням Комітету фізичного виховання і спорту МОН України,  

управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної 

адміністрації на виконання постанови Виконкому НОК України від 03 вересня 

2018 року № 49 «Про Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед дітей 

«Олімпійське лелеченя». 

Ініціатором і засновником Всеукраїнського спортивно-масового заходу 

серед дітей «Олімпійське лелеченя» (далі – Захід) є Громадська організація 

«Національний олімпійський комітет України» (далі – НОК України).  

Захід спрямований на реалізацію одного із важливих напрямів діяльності 

Міжнародного олімпійського комітету – заохотити дітей та молодь всього світу 

долучитись до спорту, сприйняти його філософію, жити за олімпійськими 

цінностями – дружби, досконалості та взаємоповаги, а також залучити їх до 

активних занять фізичною культурою та спортом і адаптувати до здорового 

способу життя. Участь у Заході здійснюється на добровільних засадах. 

 

 

1. Загальні положення  

1.1. Захід проводиться В НОК України у Черкаській області разом з 

Черкаським обласним відділенням Комітету фізичного виховання і спорту МОН 

України, та управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА 

протягом кожного навчального року. 

1.2. Основна мета Заходу – виховання учнів на гуманістичних цінностях 

олімпійського руху – дружбі, взаємоповазі, солідарності, благородстві, прагненні 

досконалості; формування в них навичок і культури здорового способу життя, 

залучення до активних занять фізичною культурою та спортом, підготовка  

до високопродуктивної праці.  

1.3. При проведенні Заходу не допускається використання прапорів, гасел, 

знаків, символіки тощо, які мають ознаки політичних сил, рухів та організацій 

громадян, що не мають спортивної спрямованості. Не допускається будь-яка 

політична агітація та пропаганда. 

 

2. Мета та завдання  

2.1. Мета Заходу – пропаганда здорового способу життя, поширення ідей 

олімпізму, розвиток олімпійського руху в Черкаській області та Україні шляхом 

залучення якомога більшої кількості дітей до занять фізичною культурою  

та спортом, організація змістовного дозвілля. 

2.2. Завдання Заходу: 

2.2.1 формування свідомості учнів, щодо важливості та необхідності 

занять фізичною культурою і спортом, адаптування до здорового 

способу життя; 



 

2.2.2 збагачення знаннями учнів щодо олімпійських видів спорту, історії 

Олімпійських ігор, біографій видатних спортсменів; 

2.2.3 формування уявлення учнів про олімпійський рух у світі та, зокрема, 

в Україні; 

2.2.4 розвиток пізнавального інтересу до фізичної культури, спорту  

та олімпійського руху; 

2.2.5 створення засобами фізичної культури та спорту творчої атмосфери, 

пробудження в учнях бажання розвиватися та удосконалювати свої 

здібності; 

2.2.6 формування позитивного ставлення та інтересу і сталих навичок 

щодо фізичної культури, спорту, олімпійського руху та здорового 

способу життя; 

2.2.7 сприяння вихованню почуття патріотизму, гордості за успіхи 

українських спортсменів, які гідно представляють нашу державу  

на міжнародних змаганнях найвищих рівнів, поширенню ідей 

гуманізму. 

 

3. Організація проведення 

3.1. Захід проводиться: 

 

– обласні  змагання – 24-25 листопада  2021 року у м. Черкаси; 

 

3.2. Загальне керівництво проведенням Заходу здійснюється В НОК України  

у Черкаській області разом з Черкаським обласним відділенням Комітету 

фізичного виховання і спорту МОН України, та управлінням у справах сім’ї, 

молоді та спорту Черкаської ОДА. Безпосереднє проведення здійснює відповідний  

оргкомітет та суддівська колегія. 

3.3. До складу організаційних комітетів всіх рівнів входять: представники 

органів управління освітою; управління у справах сім’ї, молоді та спорту, 

ветерани спорту, видатні спортсмени, представники громадських організацій, які 

виявляють бажання надати організаційну, фінансову чи іншу допомогу у 

проведенні Заходу. 

 

4. Учасники  

У заході беруть участь збірні команди навчального закладу, сформовані з учнів 

віком 12-14 років (народжених у період з 01.09.2006-01.05.2009) у кількості 13 

осіб, з них: 6 - дівчат, 6 - хлопчиків (з яких обов'язково на момент проведення ІІІ 

етапу Заходу по 2 хлопця та 2 дівчини кожного віку 14 років (01.09.2006-

30.04.2007), 13 років (01.05.2007-30.04.2008), 12 років (01.05.2008- 01.05.2009)) та 

вчителя фізичного виховання навчального закладу.  

5. Безпека та підготовка місця проведення заходу 

5.1. У відповідності до п. 9 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" відповідальність за підготовку спортивних 

споруд, забезпечення медичним обслуговуванням та дотримання правил безпеки 



 

під час проведення змагань покладається на власників спортивних споруд та 

головних суддів.  

Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що може стати причиною 

виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою 

відповідальність, передбачену законодавством України. 
 
 

5. Програма  

5.1. Програма Заходу включає три складові: спортивну, освітню та культурну 

частини етап. 

5.2. Презентація команди (назва, емблема, девіз, рухова-композиційна 

презентація команди школи до 3 хв. знята на відео, та надіслана на 

електронну пошту ВНОК України у Черкаській області cherkassy-

nok@ukr.net на розгляд суддівської колегії). 

5.3. Олімпійська онлайн вікторина (буде застосовано онлайн тест, «запитання – 

відповіді», на пошту школи учасника заходу буде надіслана додаткова 

інформація з посиланням онлайн тесту) 

5.4. Виконання спортивної рухливої ігри від 2:30 до 3 хв. знята на відео, та 

надіслана на електронну пошту ВНОК України у Черкаській області 

cherkassy-nok@ukr.net на розгляд суддівської колегії). 

 

6. Визначення та нагородження переможців 

6.1. Команди-переможці І, ІІ та ІІІ етапів визначаються за сумою балів, 

набраних за результатами окремих видів програми Заходу. За однакової суми 

балів перевага надається команді, у якої кращим є результат результат спортивної 

рухливої ігри. 

6.2. Команда - переможець та команди-призери обласного Заходу  

нагороджуються  кубками, грамотами, учасники – медалями та грамотами В НОК 

України у Черкаській області,  Всі команди які приймали участь у Заході  

нагороджуються подяками В НОК України у Черкаській області,  учасники 

Заходу нагороджуються футболками та сувенірною продукцією з символікою 

НОК України.    

 

 

7. Логотип 

7.1. Захід має офіційний логотип, який повинен використовуватись в 

офіційній рекламі Заходу, погодженій з НОК України, при анонсуванні Заходу, у 

друкованій та іншій поліграфічній продукції, що готується до Заходу. 

7.2. Офіційний логотип Заходу затверджується рішенням Виконкому НОК 

України. 
 

8. Порядок і термін подачі заявок 

 

8.1. Для участі у обласних зональних змаганнях команди-учасниці повинні  надати В 

НОК України у Черкаській області підтвердження про участь та заявку команди 

(додаток 2),  завірену директором школи,  медичний дозвіл лікаря. Без медичного 



 

дозволу учасники до змагань не допускаються.  

до 22 листопада 2021 року на електронну адресу Cherkassy-nok@ukr.net. 

8.2. Система проведення змагань (додаток 3), терміни та місця  (відбіркових) 

зональних змагань будуть повідомлені додатково після отримання підтверджень 

про участь команд у заході.  

 

9. Заходи безпеки 
9.1. Медичне забезпечення змагань здійснюється у відповідності до наказу „Про 

медичне забезпечення проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів“, 

затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України, Міністерства охорони 
здоров’я України від 15.07.2020 № 603/1608, зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 31 липня 2020 року  за № 731/35014, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 09 грудня 2020 № 1236 „Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

корона вірусом SARS-CoV-2“ (зі змінами), постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 19.11.2020 № 58 „Про затвердження протиепідемічних 

заходів під час проведення спортивних змагань на період карантину у зв’язку з 

поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)“. 

       Для медичного забезпечення залучаються кваліфіковані медичні працівники. Лікарі, 

які обслуговують спортивно-масові заходи повинні мати все необхідне для надання 

невідкладної медичної допомоги та транспортування постраждалих у відповідні 

лікувально-профілактичні заклади. 

9.2. Заходи безпеки під час проведення Заходу забезпечуються у порядку, 

визначеному законодавством України. 

9.3.  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» підготовка спортивних споруд покладається на організації, 

на спортивних базах яких проводяться Заходи. 

 

10. Висвітлення у ЗМІ 

10.1. Захід широко анонсується та висвітлюється в обласних та місцевих ЗМІ. 

10.2. ВНОК України у Черкаській області запрошують представників ЗМІ 

взяти активну участь у Заході.  

 

11. Фінансування  

       11.1. Витрати на проведення обласного Заходу, (харчування суддів,  

придбанням нагородної атрибутики)  -  за рахунок В НОК України у Черкаській 

області. 

11.2. Витрати, пов’язані з участю команд в обласних  змаганнях - за 

рахунок організацій, що приймають участь. 
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Додаток 2 

до Положення про обласний спортивно-масовий 

захід серед дітей «Олімпійське лелеченя» 
 

Заявка 

на участь у _______ етапі обласного спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя» 
 

від ___________________________________________  
 

№ Прізвище, ім’я 

та  

по батькові 

Дата 

народження  

Назва 

навчального 

закладу 

Адреса навчального 

закладу, телефон 

Домашня адреса,  

телефон 

Дата 

проходження 

медогляду 

Віза лікаря, 

печатка медичного 

закладу 

Фото учасника, 

печатка 

навчального закладу 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13. Вчитель ФК        

14. Представник 

навчального 

закладу 

       

 
Представник команди                 ___________________   (_____________________) 

   

   

 

Директор закладу освіти ___________________   (_____________________) 

                       М.П. 
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