СТАТТЯ 2. УЧАСНИКИ ТА УМОВИ УЧАСТІ
2.1. Учасники
2.1.1. Участь в Чемпіонаті безкоштовна.
2.1.2. Ліміт учасників – 192 родини.
2.1.3. Участь у відбіркових змаганнях Чемпіонату можуть брати всі бажаючи сім'ї з дітьми у віці
від 5 до 12 років (включно), які мешкають у місті Києві та Київської області.
2.1.4. Участь у фінальних змаганнях Чемпіонату, які відбудуться на День Києва на Хрещатику,
візьме 21 родина, які покажуть найкращі результати у відбіркових змаганнях.
2.1.5. Команда повинна складатися з батька, дружини та їх дітей. Заміна батька, мати чи дитини
близькими рідними чи друзями - не допускається.
2.1.6. Кількість дітей в одній команді (родині) не обмежена.
2.1.7. Кожна команда повинна мати назву, яку повинно вказати при подачі Заяви на участь.
2.1.8. До участі в Чемпіонаті допускаються діти, які за станом здоров'я належать до основної
медичної групи.
2.1.9. Кожен учасник Чемпіонату добровільно бере участь в Чемпіонаті, визнаючи всі ймовірні
ризики для власного здоров'я під час і після його закінчення;
• Кожен учасник Чемпіонату бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний стан і
здатність виконати програму Чемпіонату;
• Батьки несуть особисту відповідальність за здоров'я, фізичний стан своїх дітей під час участі
в Чемпіонаті і їх здатність виконати програму Чемпіонату;
• Організатор Чемпіонату не несе відповідальності за фізичні травми, ушкодження,
погіршення фізичного стану, які учасник Чемпіонату зазнав під час участі в Чемпіонаті;
• Організатор Чемпіонату не несе відповідальності за погіршення фізичного стану учасника
Чемпіонату після проведення Чемпіонату;
• Організатор Чемпіонату не несе відповідальності за будь-які збитки (втрату або
пошкодження особистих речей), які учасник Чемпіонату поніс під час проведення Чемпіонату.
2.1.10. Відповідальність за належний стан спортивних споруд та спортивних залів, у яких
проводяться змагання Чемпіонату несуть власники цих споруд.
2.2. Заява на участь
2.2.1. Заява на участь в Чемпіонаті подається до Оргкомітету учбовим закладом чи
безпосередньо родиною.
2.2.2. Заяви на участь в Чемпіонаті приймаються Оргкомітетом в період з 11 лютого по 7
березня на електрону адресу ligasport2018@gmail.com
2.2.3. Заява, яка подається учбовим закладом повинна бути подана за спеціальною формою
(форма Заяви в Додатку №1). Заява, яка подається безпосередньо учасниками (родинами)
подається також на електронну адресу в довільній формі де необхідно обов'язково вказати
наступне:
- ПІБ всіх членів родини,
- вік всіх членів родини,
- назву команди.
2.2.4. Родина або учбовий заклад, які подали Заву на участь, повинні обов'язково отримати
відповідь від Оргкомітету на електрону адресу про включення родини до складу учасників
Чемпіонату чи відмову у зв'язку з перевищення ліміту учасників (192 родини). Якщо впродовж 2
діб відповідь на електрону адресу не отримана, необхідно зв'язатися з Оргкомітетом та з'ясувати
причини. Тел. Оргкомітету 063 977-23-88; 063 637-61-44.
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СТАТТЯ 3. СИСТЕМА, СТРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Чемпіонат проводиться у 2-и етапи – відбірокові та фінальні змагання.
3.1. Етап №1 – відбіркові змагання
- У відбіркових змаганнях беруть участь всі бажаючи родини, які подали Заяви до Оргкомітету.
- Строки проведення відбіркових змагань: 16-17 березня.
- Місце проведення відбіркових змагань: затверджується за 30 днів до початку Чемпіонату.
- Всі команди (родини) діляться на 6 груп, в кожній з яких по 32 команди.
- Команди, які посядуть 1, 2 та 3 місця у кожній групі – напряму виходять до фінальних змагань.
Ще 3-и команди, які будуть мати найкращий результат серед команд, які посядуть 4 місця в
групах – додатково отримують право участі у фінальних змаганнях.
- Загалом за результатами відбіркових змагань визначається 21 родина, яка візьме участь у
фінальних змаганнях.
- Якщо кількість родин-учасників Чемпіонату буде меншою ніж 192 родини, Оргкомітет може
змінити кількість груп та кількість команд (родин), які отримують право виходу до фінальних
змагань з кожної групи.
- Спортивна програма проведення відбіркових змагань зазначена у Додатку №2.
- Графік проведення відбіркових змагань в групах:
16 березня
Група №1: 11.30-13.30
Група №2: 14.30-16.30
Група №3: 17.30-19.30
17 березня
Група №4: 11.30-13.30
Група №5: 14.30-16.30
Група №6: 17.30-19.30
3.2. Етап №2 – фінальні змагання.
- У фінальних змаганнях бере участь 21 родина, які визначаються за результатами відбіркових
змагань.
- Строки проведення фінальних змагань: 25 травня
- Місце проведення відбіркових змагань: вул. Хрещатик
- Переможець фінальних змагань отримує титул найспортивнішої родини міста Києва за версією
Асоціації сімейного спорту України та звання Чемпіону міста Києва з сімейного спорту-2019.
- Спортивна програма проведення фінальних змагань визначається за 30 днів до початку та
надається всім учасникам фінальних змагань.
- У разі необхідності місце та строки фінальних змагань можуть бути змінені.

СТАТТЯ 4. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Всі фінансові витрати на організацію Чемпіонату несуть ГО «Асоціація сімейного спорту
України», спонсори та партнери.
4.2. У разі необхідності ГО «Асоціація сімейного спорту України» має право вносити зміни до
Положення Чемпіонату, правил, програми, строків та місця проведення Чемпіонату.
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Додаток №1
До Положення Чемпіонату Києва
та Київської області з сімейного
спорту 2019 р.

ЗАЯВА
НА УЧАСТЬ В ЧЕМПІОНАТІ
МІСТА КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
З СІМЕЙНОГО СПОРТУ - 2019

Учбовий заклад ________________________________________________________
місто ___________________

Прошу включити до складу учасників Чемпіонату міста Києва та Київської області з сімейного
спорту родину ______________________, яка делегується нашим закладом да участі в
Чемпіонаті.
ПІБ батька __________________________________________________________________________
ПІБ мати ___________________________________________________________________________
ПІБ дитини ______________________________________ рік народження дитини ______________
ПІБ дитини ______________________________________ рік народження дитини ______________

Контактні дані родини (тел. одного з батьків)____________________________________________
E-mail:________________________________________________________
Контактні дані представника школи (тел.) _______________________________________________

4

Додаток №2
До Положення Чемпіонату Києва
та Київської області з сімейного
спорту 2019 р.

РЕГЛАМЕНТ
відбіркових змагань
Чемпіонату міста Києва та Київської області
з сімейного спорту - 2019
СТАТТЯ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
- Всі команди (родини), які беруть участь у відбіркових змаганнях Чемпіонату діляться на 6 груп,
в кожній з яких по 32 команди.
- Команди, які посядуть 1, 2 та 3 місця у кожній групі – напряму виходять до фінальних змагань,
які відбудуться на День Києва на Хрещатику. Ще 3-и команди, які будуть мати найкращий
результат серед команд, які посядуть 4 місця в групах – додатково отримують право участі у
фінальних змаганнях.
- В групах переможці визначаються наступним чином. В кожній групі проводяться 3-и
естафети – «Баскетбол», «Фрізбі» та «Футбол», в яких беруть участь всі команди. Кожна
естафета триває по 3 хвилини протягом яких команді треба набрати якомога більше балів. Після
3-х естафет, бали, які набрали команди в усіх 3-х естафетах складаються та визначаються місця
команд в загальному рейтингу групи (за принципом чим більше балів тим вище місце).
СТАТТЯ 2. ГРАДАЦІЯ РАВНІВ СКЛАДНОСТІ ЕСТАФЕТ
Оскільки в Чемпіонаті беруть участь діти різного віку (від 5 до 12 років), використовується
градація рівнів складності естафет. Ця градація передбачає виконання естафет за різними
рівнями складності відповідно до вікових груп:
1 рівень складності – виконують діти 5-6 років;
2 рівень складності – виконують діти 7-9 років;
3 рівень складності – виконують діти 10-12 років;
4 рівень складності – виконують батьки.
Рівні складності естафет та їх правильне виконання детально обговорюється Головним суддею з
учасниками перед їх початком.
СТАТТЯ 3. ПРАВИЛА ЕСТАФЕТ
Відбіркові змагання складаються з 3-х естафет – «Баскетбол», «Фрізбі» та «Футбол».
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ЕСТАФЕТА №1. «БАСКЕТБОЛ»

Правила естафети
За сигналом судді, учаснику необхідно добігти до квадрата, взяти з нього баскетбольний м'яч,
оббігти конус та покласти м'яч назад у квадрат. Після цього учаснику необхідно добігти до
баскетбольного м'яча, взяти його в руки, встати двома ногами в квадрат свого кольору і
виконати кидок м'яча в баскетбольний кошик (при попаданні м'яча в кошик, команді
зараховується бал). Після цього учаснику необхідно повернутися до своєї команди і передати
естафету наступному учаснику. Теж завдання по черзі виконують всі члени команди протягом 3
хвилин.
Градація рівнів складності
Сірий квадрат (4 рівень складності). З сірого квадрату виконують кидок батьки.
Зелений квадрат (3 рівень складності). З зеленого квадрату виконують кидок діти 10-12 років.
Жовтий квадрат (2 рівень складності). З жовтого квадрату виконують кидок діти 7-9 років.
Червоний квадрат (1 рівень складності). З червоного квадрату виконують кидок діти 5-6 років.
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ЕСТАФЕТА №2. «ФУТБОЛ»
(АМЕРИКАНСЬКО-ЕВРОПЕЙСЬКИЙ)

Правила естафети
За сигналом судді, учаснику необхідно добігти до квадрата, ногами вивести з нього футбольний
м'яч, обвести його навколо конуса и встановити ногами м'яч назад у квадрат*. Після цього
учаснику необхідно добігти до м'яча для американського футболу, взяти його в руки, встати
двома ногами в квадрат свого кольору і виконати кидок м'яча в кільце (при попаданні м'яча в
кільце, команді зараховується бал). Після цього учаснику необхідно повернутися до своєї
команди і передати естафету наступному учаснику. Теж завдання по черзі виконують всі члени
команди протягом 3 хвилин.
* Діти які виконують завдання 1 рівня складності, за сигналом судді добігають до квадрату,
ногою торкаються до м'яча, потім оббігають конус, вертаються до квадрату і ще раз
торкаються м'яча ногою. Після цього продовжують естафету за загальними правилами.
Градація рівнів складності
Сірий квадрат (4 рівень складності). З сірого квадрату виконують кидок батьки.
Зелений квадрат (3 рівень складності). З зеленого квадрату виконують кидок діти 10-12 років.
Жовтий квадрат (2 рівень складності). З жовтого квадрату виконують кидок діти 7-9 років.
Червоний квадрат (1 рівень складності). З червоного квадрату виконують кидок діти 5-6 років.
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ЕСТАФЕТА №3. «ФРІЗБІ»

Правила естафети
За сигналом судді, учаснику необхідно «змійкою» оббігти всі конуси і пролізти через кільце.
Після цього учаснику необхідно добігти до літаючого диску (тарілки фрізбі), взяти її в руки,
встати двома ногами в квадрат свого кольору і виконати кидок диску в ворота (при попаданні
диску в ворота, команді зараховується бал). Після цього учаснику необхідно повернутися до
своєї команди і передати естафету наступному учаснику. Теж завдання по черзі виконують всі
члени команди протягом 3 хвилин.
Градація рівнів складності
Сірий квадрат (4 рівень складності). З сірого квадрату виконують кидок батьки.
Зелений квадрат (3 рівень складності). З зеленого квадрату виконують кидок діти 10-12 років.
Жовтий квадрат (2 рівень складності). З жовтого квадрату виконують кидок діти 7-9 років.
Червоний квадрат (1 рівень складності). З червоного квадрату виконують кидок діти 5-6 років.
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