
Бюлетень № 1 

Всесвітні учнівські спортивні ігри 

(ISF U15 WORLD SCHOOL SPORT GAMES) 

11.09-19.09.2021 

м. Белград, Сербія 

 

 Всесвітні учнівські спортивні ігри (ISF U15 World School Sport Games) 

(далі – Захід) організовуються перший раз в історії ISF. Учасниками стануть 

учні-спортсмени віком від 13 до 15 років. Змагання пройдуть з 14 видів спорту, 

додатково будуть проведенні освітні програми та культурний обмін. Освітня 

програма та спортивна складова Заходу підібрані відповідно до віку учасників.  

Спортивні змагання  

Найкращі учні-спортсмени з усього світу приймуть участь у змаганнях 

у індивідуальних та командних видах спорту. Індивідуальні види спорту – 

збірна команда, а командні види спорту – команда однієї школи.  На додаток 

команди та індивідуальні спортсмени представлятимуть кольори та назву 

школи, яку вони представляють. Мається на увазі, що цей формат змагань 

створить чітку ідентифікацію між учнями та їх школами. 

Освітня програма 

Метою є розвиток лідерських здібностей учасників (здоровий спосіб 

життя, олімпійські цінності, ЦУР ООН 2020 ..), підняття обізнаності щодо 

основних принципів та змін у спорті (гендерна рівність, Fair-Play, ...). 

Семінари та воркшопи будуть проведені представниками ISF та відповідними 

партнерами. 

Культурний обмін 

Культурна програма буде організована для кожного дня, учасники 

матимуть можливість побачити культуру та спадщину Белграду, Сербії. 

Країни-учасниці також зможуть представити свою культуру та традиційні 

цінності у різних культурних заходах, обмінятись культурним досвідом з 

іншими країнами. 

Здоров’я та безпека учасників 

 ISF та Оргкомітет вважають безпеку учнів-спортсменів та всіх 

залучених до змагань осіб своїм пріоритетом. Зіткнувшись з пандемією 

COVID-19, заходи безпеки були переглянуті та адаптовані для забезпечення 

максимального захисту. ISF буде уважно стежити за розвитком ситуації і 

надалі буде інформувати всіх учасників. 

 Технічні деталі 

 У Заході приймають участь члени ISF. Школи та учасники, які не є 

членами ISF, також можуть прийняти участь у змаганнях, якщо вони будуть 

дотримуватись усіх правил та регламенту ISF. 

 Одна країна може заявити максимум дві шкільні команди у командних 

змаганнях. Інші умови участі – на розгляд ISF. 



2 
 

 

Спортивна програма 

1. Бадмінтон 6. Дзюдо 11. Теніс настільний  

2. Баскетбол 7. Карате 12. Тхеквондо 

3. Баскетбол 3х3 8. Легка атлетика 13. Футбол 

4. Боротьба (вільна та 

греко-римська) 
9. Плавання 14. Шахи 

5. Волейбол 10. Спортивне орієнтування   

 

  

 

БАДМІНТОН 

Хлопці Дівчата Мікси 

індивідуальні змагання 

парні змагання 

індивідуальні змагання 

парні змагання 

парні мікси 

 

БАСКЕТБОЛ 

Хлопці Дівчата 

турнір  турнір 

БАСКЕТБОЛ  3х3 

Хлопці Дівчата 

турнір турнір 

БОРОТЬБА 
Хлопці Дівчата 

Вільна: 

 34-38кг, 41кг, 44кг, 48кг, 52кг, 57кг, 62кг, 

68кг, 75кг, 85кг 

Греко-римська: 

34-38кг, 41кг, 44кг, 48кг, 52кг, 57кг, 62кг, 

68кг, 75кг, 85кг 

Вільна: 29-33кг, 36кг, 42кг, 46кг, 

50кг, 54кг, 58кг, 62кг, 66кг 

ВОЛЕЙБОЛ 

Хлопці Дівчата 

турнір  турнір 

ДЗЮДО 

Хлопці Дівчата 

-34кг, -38кг, -42кг, -46кг,  

-50кг,  -55кг, -60кг, -66кг 

-32кг, -36кг, -40кг, -44кг, 

 -48кг, -52кг, -57кг, -63кг 

КАРАТЕ 

Ката індивідуальні 

Хлопці Дівчата 

                         13 років; 

14-15 років 

               13 років; 

14-15 років 

Куміте індивідуальні 

Хлопці Куміте (14-15 років) Дівчата Куміте (14-15 років) 

-52кг, -57кг, -63кг, -70кг, +70 кг -47 кг, -54кг, +54кг 

ЛЕГКА  АТЛЕТИКА 
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Хлопці 

 

• біг: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м 

• біг: 100м з бар’єрами (84cм), 300м з бар’єрами (76cм) 

• стрибки: у висоту, у довжину, потрійний 

• метання: молоту (4кг), диску (1кг), спису (600г)  

• естафетний біг: 4x100м, 100 x 200 x 300 x 400м 

Дівчата 

 

• біг: 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м 

• біг: 100м з бар’єрами (76cм), 300м з бар’єрами (76cм) 

• стрибки: у висоту, у довжину, потрійний 

• метання: молоту (3кг), диску (750г), спису (400г) 

• естафетний біг: 4x100м; 100 x 200 x 300 x 400м 

ПЛАВАННЯ 

Хлопці 

• вільний стиль: 50м, 100м, 200м, 400м, естафета 4х100м  

• на спині: 50м, 100м, 200м 

• брас: 50м, 100м, 200м 

• батерфляй: 50м, 100м, 200м 

• комплексне плавання: 200м, 400м, естафета 4x100м  

Дівчата 

• вільний стиль: 50м, 100м, 200м, 400м, естафета 4x100 м 

• на спині: 50м, 100м, 200м 

• брас: 50м, 100м, 200м 

• батерфляй: 50м, 100м, 200м 

• комплексне плавання: 200м, 400м, естафета 4x100м  

Естафети 

мікси 

(2 дівчини та 

2 хлопців) 

• 4x100м вільний стиль 

• 4x100м комбінована естафета  

 

СПОРТИВНЕ ОРІЄНТУВАННЯ  

Хлопці Дівчата Мікси 

Індивідуальні та командні 

спринт та біг на середню 

дистанцію 

Індивідуальні та командні 

спринт та біг на середню 

дистанцію 

 

дружні командні 

змагання 

ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ  

Хлопці Дівчата 

одиночні 

парні 

команді 

одиночні 

парні 

командні 

ТХЕКВОНДО 

Хлопці 

 

Керугі: 

-33кг, -37кг, -41кг, -45кг, -49кг, -53кг, -57кг, -61кг 

Пумсе:  

IndividualRecognisedPoomsae 

RecognisedTeam + Poomsae (3 хлопці) 

Дівчата 

Керугі: 

-29кг, -33кг, -37кг, -41кг, -44кг, -47кг, -51кг,-55кг 

Пумсе: 

Individual Recognised Poomsae 

Recognised Team + Poomsae (дівчини) 

Мікси Пумсе: пара  (1 хлопець+1дівчина) 
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ФУТБОЛ 
Хлопці Дівчата 

турнір  турнір 

ШАХИ 

Хлопці Дівчата 

індивідуальні  індивідуальні  

 

Умови участі команд з видів спорту: 

Спортсмени мають бути учнями загальноосвітньої школи. 

Лише спортсмени, які зареєстровані списком після проходження 

акредитації, мають право брати участь у змаганнях. 

 

Не допускаються до змагань: 

учні професійно-технічних шкіл, які відвідують школу лише як 

доповнення до свого професійного навчання; 

учні спортивних шкіл, які забезпечують лише спортивну підготовку без 

надання загальної освіти; 

учні вечірніх спортивних шкіл, де вони лише займаються одним або 

декількома видами спорту; 

команди, які сформовані як частина клубів, компанії або інших закладів. 

Обов’язки учасників: 

кожен учасник має бути присутнім на Заходах від дня прибуття до дня 

від’їзду; 

кожен учасник зобов’язаний брати участь у не спортивних активностях ; 

кожна команда має бути готова змагатись проти інших команд-

учасниць; 

кожен учасник має бути готовий змагатись проти інших учасників; 

відсутність будь-якого члена команди-учасниці в будь-якій частині 

змагань, церемоніях відкриття та закриття, вручення призів та під час 

культурної програми можуть призвести до дискваліфікації цієї команди. 

 

Вік учасників за видами спорту 

вид спорту стать вік рік народження 

Бадмінтон хлопці/дівчата 13-14-15 2008-2007-2006 

Баскетбол хлопці/дівчата 13-14-15 2008-2007-2006 

Баскетбол 3х3 хлопці/дівчата 13-14-15 2008-2007-2006 

Боротьба (вільна та 

греко-римська) 
хлопці/дівчата 13-14-15 2008-2007-2006 

Дзюдо хлопці/дівчата 13-14 2008-2007 

Волейбол хлопці/дівчата 13-14-15 2008-2007-2006 

Карате хлопці/дівчата 13-14-15 2008-2007-2006 

Легка атлетика хлопці/дівчата 13-14-15 2008-2007-2006 

Плавання   хлопці/дівчата 13-14-15 2008-2007-2006 

Спортивне орієнтування  хлопці/дівчата 13-14-15 2008-2007-2006 
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Теніс настільний  хлопці/дівчата 13-14-15 2008-2007-2006 

Тхеквондо хлопці/дівчата 13-14-15 2008-2007-2006 

Футбол хлопці/дівчата 13-14-15 2008-2007-2006 

Шахи хлопці/дівчата 14-15 2007-2006 

 

Кожна делегація складається з: 

• голови делегації (обов’язково); 

• заступника голови делегації; 

• додаткових дорослих; 

• спортсменів (обов’язково); 

• представників команд: 

• тренерів (обов’язково); 

• інших (лікарів, масажистів, менеджерів тощо) 

• офіціали (судді, рефері тощо) повинні мати національну або 

міжнародну кваліфікацію. 

 

Голова делегації: 1 на делегацію 

Заступник голови делегації: 

1-100 учасників – 1; 

101 і більше учасників – 2. 

 

Додаткові дорослі: 

1-50 учасників – 1; 

51-100 учасника – 2; 

101-150 учасників – 3; 

151-200 учасників – 4; 

201-250 учасників – 5; 

251-300 учасників – 6; 

301-350 учасників – 7. 

на кожні 50 учасників + 1 додатковий дорослий 

 

Максимальна кількість учасників за видами спорту 
вид спорту 

(хл., дів.) 
загальна 

макс 

спортсменів 
тренери інші 

судді, рефері 

тощо 

Бадмінтон  14 8 2 2 2 

Баскетбол  68 48 8 8 4 

баскетбол 3х3  28 16 4 4 4 

Боротьба  (вільна та 

греко-католицька) 

80 60 15 2 3 

Волейбол  68 48 8 8 4 
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Дзюдо  49 32 8 8 1 

Карате  45 32 5 2 6 

Легка  атлетика 60 52 6 2 0 

Плавання   30 24 4 2 0 

Спортивне  орієнтування  32 24 4 4 0 

Теніс  настільний  14 8 2 2 2 

Тхеквондо  49 42 4 2 1 

Футбол  92 72 8 8 4 

Шахи  7 6 1 0 0 

всього 636 472 79 54 31 

Голова делегації 1  

Заступник ГД 2 

Макс дод дорослих 13 

Загальна макс к-ть з 

дорослими 

652 

 

 

 

 

Бадмінтон  

Максимум 14 осіб: 4 дівчинки, 4 хлопчика, 2 тренери, 2 судді, 2 

представники команди.     

Розподіл наступний: 

• ДІВЧАТА: 4 спортсмени, 1 тренер, 1 суддя, 1 представник команди     

• ХЛОПЦІ: 4 спортсмени, 1 тренер, 1 суддя, 1 представник команди     

Мін/макс склад : 

• 1-4 спортсмени  = 1 тренер, 0-2 представників команди 

• 5-8 спортсменів = 2 тренери, 0-2 представників команди 

Кількість суддів: 

• 1-2 спортсмени  = 0  

• 3-5 = 1 

• 6-8 = 2  

УВАГА! 

У парних змаганнях можна заявити спортсменів лише з 

однієї школи, двох суддів від кожної делегації дозволено у кожній 

дисципліні, один спортсмен не може приймати участь у більш ніж 2 

дисциплінах 
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Баскетбол 

Кожна делегація може заявити 2 шкільні команди в кожній категорії з 

максимум 68 учасників: 24 дівчини, 24 хлопці, 8 тренери, 8 представників    

команди, 4 суддів. 

Розподіл наступний: 

• ХЛОПЦІ: 24 спортсмени, 4тренери, 4 представники команди, 2судді 

• ДІВЧАТА: 24 спортсмени, 4тренери, 4 представники команди, 2судді 

 Мін/макс склад : 

• кожна команда = 10-12спортсменів + 1-2 тренери+0-1 представник 

команди 

К-ть суддів: 

1 команда = 1  

2 команди = 2  

3 команди = 3 

4 команди = 4 

УВАГА! 

• Змагання відкриті для шкільних команд  

• Всі судді мають мати міжнародну FIBA або національну ліценції 

 

Баскетбол 3х3 

Кожна делегація може заявити 2 шкільні команди в кожній категорії з 

максимум 28 учасників: 8 дівчат, 8 хлопців, 4 тренери, 4 представники    

команди, 4 судді. 

Розподіл наступний: 

• ХЛОПЦІ: 8 спортсменів, 2тренери, 2 представники команди, 2судді 

• ДІВЧАТА: 8 спортсменів, 2тренери, 2 представники команди, 2судді 

 Мін/макс склад: 

• кожна команда = 10-12 спортсменів + 1-2 тренери + 0-1 представник 

команди. 

К-ть суддів: 

3-4 спортсмени + 1 тренер + 0-1 представник команди 

УВАГА! 

Змагання відкриті для шкільних команд  

• Всі судді мають мати міжнародну FIBA або національну 3х3 ліценцію 

 

Боротьба  

Максимальна к-ть 80 учасників : 20 дівчат, 40 хлопців, 15 тренерів,  

2 представники команд, 3 судді 

 

Розподіл наступний: 
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греко-римська вільна (хлопці) вільна (дівчата) 

1-3 спортсмени – 1 тренер 1-3 спортсмени – 1 

тренер 

1-3 спортсмени – 1 

тренер 

4-7 спортсменів – 2 тренери 4-7 спортсменів – 2 

тренери 

4-7 спортсменів – 2 

тренери 

8-10 спортсмени – 3 тренери 8-10 спортсмени – 3 

тренери 

8-10 спортсмени – 3 

тренери 

11-15 спортсменів – 4 

тренери 

11-15 спортсменів – 4 

тренери 

11-15 спортсменів – 4 

тренери 

16-20 спортсменів – 5 

тренерів 

16-20 спортсменів – 5 

тренерів 

16-20 спортсменів – 5 

тренерів 

 

Мін/макс склад : 

1 спортсмен +1 тренер, 1 представники команд 

макс 40 хлопців+20 дівчат та макс 15 тренерів+2 представники команд 

 

Мін/макск-тьсуддів: 

1-15спортсменів = 1  

16-30спортсменів = 2  

31 і більше = 3 

УВАГА! 

Кожна делегація може заявити макс 2 борців у ваговій категорії. 

 

Волейбол 

Кожна делегація може заявити 2 шкільні команди в кожній категорії з   

макс.68 учасниками: 24 дівчат, 24 хлопців, 8 тренери, 8представники команд, 

4 судді 

   Розподіл наступний: 

• ХЛОПЦІ: 24 спортсмени, 4 тренери, 4 представники команди, 2 судді 

• ДІВЧАТА: 24 спортсмени, 4 тренери, 4 представники команди, 2 судді  

Мін/макс склад : 

8-12 спортсменів – 1-2 тренер+0-2 представники команд 

Мін/макск-ть учасників : 

1 команда = 1  

2 команди = 2  

3 команди = 3 

4 команди = 4 

УВАГА! 

змагання відкриті для шкільних команд 
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судді мають мати ліцензію FIVB або ліцензію національної категорії 

 

Дзюдо 

Максимум 49 учасників: 16 дівчат, 16 хлопців, 8 тренерів, 1 судді, 8  

представників команди 

Учасники мають бути зареєстровані як представники школи 

    Розподіл наступний: 

• ХЛОПЦІ: 16 спортсменів, 4 тренери, 4 представники команди 

• ДІВЧАТА: 16 спортсменів, 4 тренери, 4 представники команди 

 

Мін/макс склад : 

1-4 спортсмени – 1  тренер+0-1 представник команди 

5-8 спортсменів – 2 тренери+0-2 представник команди 

9-12 спортсменів – 3  тренери+0-3 представник команди 

13-16 спортсменів – 4  тренери+0-4 представник команди 

17-20 спортсмени – 5 тренерів+0-5 представник команди 

21-24 спортсмени – 6 тренерів+0-6 представник команди 

25-28 спортсмени – 7 тренерів+0-7 представників команд 

29-32 спортсмени – 8 тренерів+0-8 представників команд 

Кожна делегація повинна привезти 1 суддю з IJFабо континентальною 

ліцензією, приймаюча країна може мати макс 4 судді з  IJFабо 

континентальною ліцензією   

УВАГА! 

кожна делегація може заявити до 2 спортсменів у ваговій категорії 

 

Карате 

Максимум 45 учасників: 14 дівчат, 18 хлопців, 5 тренерів, 6 суддів, 

2представники команд 

Учасники мають бути зареєстровані як представники школи 

Розподіл наступний: 

• ХЛОПЦІ: 18 спортсменів, 3 тренери, 1 представник команди, 3 судді 

• ДІВЧАТА: 14 спортсменів, 2 тренери, 1 представник команди, 3  судді 

Макс склад : 

10 хлопців у куміте (2 на вагову категорію)  

6 дівчат у куміте (2 на вагову категорію)  

8 хлопців у ката 

8 дівчат у ката 

ката дівчата – 13 років (4 спортсмени) 

ката хлопці - 13 років (4 спортсмени)  

ката дівчата – 14-15 років (4 спортсмени) 

ката хлопці – 14-15 років (4 спортсмени)  

Максимум 2 спортсмени на категорію в куміте 
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Макс к-ть суддів: 

1-4 спортсмени – 1 

5-8 спортсменів – 2 

9-12 спортсменів – 3 

13-16 спортсменів – 4 

17-20 спортсменів – 5 

21-32 спортсмен - 6 

 

Легка атлетика 

Максимум 60 осіб: 26 дівчат та 26 хлопців, 6 тренерів, 2 представники 

команди (лікарі, масажисти тощо). Учнів реєструють як представників школи.  

Склад команди: 

• ХЛОПЦІ: 26 спортсменів, 3 тренери, 1 представник команди 

• ДІВЧАТА: 26 спортсменів, 3 тренери, 1 представник команди 

 

Мін/макс склад команди: 

•  1 - 9 спортсменів      = 1 тренер, 0-2 представників команди 

• 10 – 18 спортсменів  = 2 тренери, 0-2 представників команди 

• 19 - 27 спортсменів   = 3 тренери, 0-2 представників команди 

• 28 – 36 спортсменів  = 4 тренери, 0-2 представників команди 

• 37 - 45 спортсменів   = 5тренерів, 0-2 представників команди 

• 46 - 52спортсмени     = 6тренерів, 0-2 представників команди 

УВАГА! 

• Кожна делегація може заявити 2 спортсменів в дисципліні та 1 команду 

в естафеті.   

• Кожен спортсмен може заявитись у 2 дисциплінах та 1 естафеті, або 1 

дисципліні та 2 естафетах, за винятком, якщо він чи вона зареєстрований у 

дисципліні по бігу 800м, 1500м, в такому випадку спортсмена можна заявити 

лише в 1 біговій дисципліні та 1 естафеті. 

  

Плавання 

Максимум 30 учасників: 12 дівчат, 12 хлопців, 4 тренери, 2 

представники команд 

Учасники мають бути зареєстровані як представники школи 

Розподіл наступний: 

• ХЛОПЦІ: 12 спортсменів, 2 тренери, 1 представник команди 

• ДІВЧАТА: 12 спортсменів, 2 тренери, 1 представник команди 

Мін/макс склад : 

1-6 спортсменів - 1 тренер+0-2 представники команд 

7-12 спортсменів -2 тренери+0-2 представники команд 

13-18 спортсменів - 3 тренери+0-2 представники команд 

19-24спортсмени - 4 тренери+0-2 представники команд 
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УВАГА! 

кожна делегація може заявити 2 плавці в індивідуальних дисциплінах та 

1 команду у естафеті,  

в естафеті мікс приймають участь 2 хлопці та 2 дівчини в будь-якому 

порядку 

немає обмежень по к-ті дисциплін для 1 плавця 

  

Спортивне орієнтування 

Максимум 32 учасники: 12 дівчат, 12 хлопців, 4 тренери, 4представники 

команд 

Розподіл наступний: 

• ХЛОПЦІ: 12 спортсменів, 2 тренери, 2 представник команди 

• ДІВЧАТА: 12 спортсменів, 2 тренери, 2 представник команди 

Мін/макс склад : 

1-6 спортсменів – 1 тренер+ 0-2представники команди 

7-12 спортсменів – 2 тренери+ 0-2представники команди 

13-18 спортсменів – 3 тренери+ 0-3представники команди 

19-24 спортсменів – 4 тренери+ 0-4представники команди 

УВАГА! 

змагання відкриті лише для шкільних команд 

кожна делегація може заявити максимум 2 команди в категорії 

для отримання рейтингу в командному заліку в кожній дисципліні має 

бути мінімум 3 офіційні результати 

спортсмен, який не входить до шкільної команди, біжить ту ж 

дистанцію, що і шкільні команди, але класифікується індивідуально, 

якщо у шкільній команді менш ніж 3 бігуни в категорії, вони будуть 

брати участь лише у індивідуальних змаганнях 

 

Теніс настільний 

Максимум 14 учасників: 4 дівчини, 4 хлопці, 2 тренери, 2 судді, 2 

представники команди 

Для участі в індивідуальних змаганнях учасників реєструють як 

представників школи. 

Розподіл наступний: 

4 хлопці, 1 тренер,  суддя,  1 представник команди 

4 дівчини, 1 тренер,  суддя,  1 представник команди 

Мін/макс склад : 

1-4 спортсменів - 1 тренер+0-2 представники команди 

5-8 спортсменів - 2 тренери+0-2 представники команди 

К-ть суддів: 

1-4 спортсмени – 1 

5-8 спортсменів - 2 
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Командні змагання: 

змагання відкриті для шкільних команд 

кожна делегація може зареєструвати одну шкільну команду в категорії 

спортсмени мають бути з однієї школи 

мін 3 гравці має бути зареєстровано 

макс 4 має бути зареєстровано 

якщо лише 2 гравці присутні, неможливо приймати участь у командних 

змаганнях 

УВАГА!  

у парних турнірах – спортсмени мають бути з однієї школи 

 

Тхеквондо 

Максимум 49 учасників: 21 дівчина, 21 хлопець, 4 тренери (3 у керугі, 1- 

пумсе),      1 суддя, 2  представники команди 

Учасників реєструють як представників школи. 

Розподіл наступний: 

хлопці керугі – 16 

дівчата керугі – 16 

хлопці пумсе -4 

дівчата пумсе - 4 

пумсемікс – 2 спортсмени (1 хлопець+1 дівчина) 

Мін/макс склад : 

Керугі: 

1-8 спортсменів - 1 тренер+0-2 представники команди 

9-16 спортсменів - 2 тренери+0-2 представники команди 

17-32 спортсмени - 3 тренери+0-2 представники команди 

Пумсе:1-10 спортсменів – 1 тренер+0-2 представники команди 

Мінімальний склад суддів: 

1-42 спортсменів – 1 суддя 

УВАГА! 

Якщо спортсмени змагаються лише у керугі, суддя має мати ліцензію на 

керугі. Якщо спортсмени змагаються у керугі та пумсе, суддя має мати 

ліцензію на обидва види програми: і керугі, і пумсе. 

Суддя міжнародної категорії має мати курси міжнародного судді не 

пізніше 2019 року 

Заявити можна 2 спортсмена на 1 вагову категорію 

1 спортсмен може приймати участь у максимум 3 дисциплінах 

Для участі необхідно: 

Керугі – кожен спортсмен, який володіє кольоровим поясом або будь-

яким danсертифікатом, можезмагатись в однійваговійкатегорії 

Пумсе - кожен спортсмен, який володіє кольоровим поясом або будь-

яким сертифікатом, можеприймати участь у максимум 3 дисциплінах 
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Футбол 

Кожна делегація може заявити 2 шкільні команди в кожній категорії з 

макс. 92 учасниками: 36 дівчат, 36 хлопців, 8 тренерів, 4 судді, 8 представників   

команди. 

Розподіл наступний: 

• ХЛОПЦІ: 36спортсменів, 4тренери, 2 судді, 4 представники команди 

• ДІВЧАТА: 36спортсменів, 4тренери, 2 судді, 4 представники команди 

Мін/макс склад: 

• Кожна команда -16-18 спортсменів + 1-2 тренер+0-1 представник 

команди 

К-ть суддів: 

1 команда = 1  

2 команди = 2  

3 команди = 3 

4 команди = 4 

УВАГА: 

• змагання відкриті для шкільних команд 

• всі судді мають бути ліцензовані FIFA або мати ліцензію національної 

категорії 

 

Шахи 

Максимум 7 учасників: 3 дівчинки, 3 хлопчика, 1 тренери.  

Учасники мають бути зареєстровані як представники школи 

Розподіл наступний: 

• ХЛОПЧИКИ: 3  

• ДІВЧАТА: 3  

ВСЬОГО 1 тренер 

   Мінімальний склад : 

• від 1 (1 хлопчик чи 1 дівчинка) до 6 (3 хлопців + 3 дівчинки) спортсменів = 1 

тренер 

 УВАГА: Якщо переможці ISF World Schools Champion ship Online Chess 

2020 беруть участь у змаганнях, вони будуть змагань тільки у індивідуальних 

змаганнях. 

 

Судді:  

Згідно з правилами ISF, у разі відсутності судді (в тих видах спорту, де 

це необхідно), нараховується штраф у розмірі 900 євро за суддю, який 

стягнеться з делегації до початку змагань.  

Делегації мають показати відповідні сертифікати суддів під час 

акредитації. Суддя не може поєднувати декілька функцій, наприклад – Голови  

делегації, тренера тощо.  
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Офіційний порти зустрічі делегацій для трансферу: 

Belgrade International Airport 

Belgrade Railway Station 

 

Інформація по анти-допінгу  

http://isfsports.org/sites/default/files/isf-anti-doping-rules_0.pdf 

 

 

Фінансові витрати: 

50 євро за людину за добу; 

100 євро за людину за добу за одномісне розміщення; 

50 євро – акредитація (одноразова оплата). 

Загальна сума витрат на особу за період становить 450 євро.  

 

Вартість витрат на особу включає: 

проживання в готелі (2-3-х місне); 

триразове харчування; 

трансфер (з офіційних портів прибуття-від’їзду); 

культурна програма.  

 

 
 

http://isfsports.org/sites/default/files/isf-anti-doping-rules_0.pdf

