Обласні зональні змагання з волейболу серед учнів
загальноосвітніх навчальних закладів
18-19 лютого 2016 року
18-19 лютого 2016 року в м. Первомайську на спортивному майданчику Первомайської ЗОШ
№12 та Первомайської ДЮСШ було проведено обласні зональні змагання з волейболу серед юнаків
та дівчат загальноосвітніх навчальних закладів
1999 року народження та молодше. На змагання
приїхали 5 команд юнаків та 6 команд дівчат: Первомайського, Арбузинського, Кривоозерського,
Доманівського, Вознесенського та Врадіївського району. Головними суддями змагань були: Опря
А.В., тренер ДЮСШ Первомайського району та Жуматій В.М., вчитель фізичного виховання
Бандурського НВК.
Перед початком змагань в Первомайській ДЮСШ відбулось урочисте відкриття. Присутніх
розважали танцями вихованці Кінецьпільської школи мистецтв. Також на змаганнях була присутня
начальник відділу освіти, молоді та спорту Первомайської райдержадміністрації - Кравцова Н.М., яка
привітала всіх учасників та побажала перемоги.
По завершенню урочистостей відбулось жеребкування і розпочались змагання.
В Первомайській ЗОШ №12 І-ІІІ ступенів змагались команди юнаків.
Перша гра пройшла між командами Арбузинського та Кривоозерського району. Рахунок по
партіям (0:2) на користь команди Кривоозерського району.
Другу гру зіграли команди Доманівського та Вознесенського району. Рахунок (0:2). Перемогла
команда Вознесенського району.
Третя гра пройшла між командами Первомайського та Кривоозерського району. Рахунок (0:2)
на користь Кривоозерського району.
Четверту гру зіграли команди Первомайського та Арбузинського району. Рахунок (0:2).
Перемогла команда Арбузинського району.
Далі змагались команди Кривоозерського та Вознесенського району за І та ІІ місця. В запеклій
боротьбі перемогла команда Кривоозерського району, відповідно ІІ місце посіла команда
Вознесенського району.
Останніми грали команди Доманівського та Арбузинського району за ІІІ та ІV місце. Команди
були майже рівні, зіграли три партії. Рахунок (2:1). ІІІ місце посіла Команда Доманівського району,
ІV місце – команда Арбузинського району.
За результатами змагань, команди зайняли такі місця:
І – Кривоозерський район;
ІІ – Вознесенський район;
ІІІ – Доманівський район;
ІV – Арбузинський район;
V – Первомайський район.
На майданчику Первомайської ДЮСШ проходили змагання серед команд дівчат.
Перша гра пройшла між командами Доманівського та Арбузинського району. Рахунок по
партіям (0:2) на користь команди Арбузинського району.
Другу гру зіграли команди Первомайського та Кривоозерського району. Рахунок (2:0).
Перемогла команда Первомайського району.
Третя гра пройшла між командами Арбузинського та Врадіївського району. Рахунок (2:1) на
користь Арбузинського району.
Четверту гру зіграли команди Вознесенського та Кривоозерського району. Рахунок (0:2).
Перемогла команда Кривоозерського району.
Далі змагались команди Доманівського та Врадіївського району Рахунок (0:2). Перемогла
команда Врадіївського району. Наступна гра пройшла між командами Первомайського та
Вознесенського районів. Рахунок (2:0). Перемогла команда Первомайського району, яка вийшла до
фіналу змагань разом з командою Арбузинського району.
Фінальна гра між командами Первомайського та Арбузинського району була дуже
напруженою, але команда Первомайського району все таки здобула перемогу з рахунком (2:0).

За ІІІ та ІV місце змагались команди Врадіївського та Кривоозерського району. Перемогла
команда Врадіївського району. Команда Доманівського району посіла V місце, Вознесенського
району – VІ місце.
За результатами змагань, команди зайняли такі місця:
І – Первомайський район;
ІІ – Арбузинський район;
ІІІ – Врадіївський район;
ІV – Кривоозерський район;
V – Доманівський район;
VІ – Вознесенський район.
По закінченню змагань команди-переможці були нагороджені грамотами. Кращих гравців
команд також нагородили грамотами та призами.
Команда дівчат Первомайського району 24-25 лютого візьме участь у фінальних обласних
змаганнях з волейболу, які будуть проходити у м. Миколаїв.
Бажаємо нашій команді успіху та перемоги.
Головний спеціаліст відділу
освіти, молоді та спорту

О.А. Димов

