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1.

мЕтА I зАдАчI

Змагання Харкiвських спортивних шкiльних лiг з видiв с
Змагання) проводиться серед учнiв закладiв заг€uIьноI середньоi
Харкова вiдповiдно до Стратегii розвитку <Харкiвських
шкiльних
лlг))
(ознайомитись
за
http ://scl. kharkiv. ualfi l е sz'fi l е/ S TRATEGY. р df),
затвердженоi
Щепартаменту у справах ciM'T, молодi та спорту та !епарта
XapKiBcbKoi мiськоI ради вiд З0.12.2016 Jю 9зlЗ29 (зi змiнами).
Змагання проводяться з метою створення умов для змiцне
пiдростаючого поколiння шляхом розвитку та забезпечення
стандартiв та пiдходiв до органiзацiТ змiстовного дозвiлля, з
верств населення MicTa до здорового способу }киття та заня
культуроtо i спортом.
Задачами Змагань с::
популяризацiя видiв спорту та здорового способу жи
зzLлучення максимапьноi кiлькостi учнiв до регуля
фiзичною культурою та спортом;
,/
створення умов для розвитку дитячого спорту;
,/
пiдтримка закладах заг€Lльноi середньоi освiти систе
виховання;
формування у молодi сталих традицiй i мотивацiI що,
виховання i спорту як важливого чинника у забезпеченнi здоро

,/

життя;

,/

виявлення найсильнiших команд серед закладi

у (далi

-

вlти Iиlста
СПОРТИI]НИХ
tосила]цням
нак:аlзом

нту

оrэвiти

ня здоllов'я
пеиських
чення Bcix
фiзичною

,

них

з&Ilять

фiзичного
фiзичгtого

го способу
зага"пьноТ

середньоi освiти м. Харкова;
вiдбору талановитих дiтей та пiдлiткiв для занять у закладах
спецiалiзованоi позашкiльноi освiти спортивного профiлю та iнш их зак.цадiв
фiзичноТ культури i спорту;
,/
покращення спортивного iмiджу MicTa.

,/

2.

КЕРIВНИЦТВО ОРГАНIЗАЦI€IО

ТА ПРОВЕДЕННЯМ З АгАнь

Загальне керiвництво органiзацiсю та проведення
Змагань
здiйснюе Щепартамент у справах ciM'T, молодi та спорту XapKiBc Kol Mlcbкol
ради' Управлiння з питань фiзичноi культури та спорту Де
ен,гу у
справах сiм'i, молодi та спорту XapKiBcbKoT MicbKoT
партаIиент
ради та
2.1.

освiти XapKiBcbKoi мiськоi ради.
2.2. Органiзачiйну пiдтримку у проведеннi Змагань надають
федераrцiТ з
видiв спорту. Органiзацiя та контроль за проведенням першого та другого
етацiв Змагань покладzl€ться на Управлiння освiти адмiнiстраr iй
райсlнiв

Харкiвськоi MicbKoT

радлr.

lru

2.з. Безпосередне проведення Змагань покладаеться
го;rовнi
суддiвськi колегiТ з видiв спорту (даr,l гск), затвердженi в]лповiлl]ими
федерацiями.
2.4. Щля ефективного впровадження управлiнських рiфень Iцодо
проведення Змагань наказом Щепартаменту у справах ciM'i, ,опо]пi та спорту
Щепартаменту освiти Харкiвськоi мiськоi Ради бупd створено
органiзацiйний KoMiTeT з питань органiзацiТ та проведення туфнiрiв с:еред
учнiв загаltьноосвiтнiх навчаJIьних закладiв MicTa Харкова <XapKi.BcbKi
СПОРТИВНi ШКiЛЬНi лiги>, який очолюють директор Щепарrur.пr[, у спtr)авах
ciM'T, МОЛОДi Та спорту XapKiBcbKoi MicbKoT ради та директор Щфпартам:енту
освiти XapKiBcbKoT MicbKoT ради.

-

та

ДО СКЛаДУ KoMiTeTy включаються повноважнi

пфедставники

вищевказаних структур. ОрганiзацiЙниЙ KoMiTeT збирасться на ]асiлання не
рiдше одного разу на piK та приймае рiшення, обов'язковi ллd виконання
BciMa членами Органiзацiйного KoMiTeTy.
2.5. IНфОРмаuiя про Змагання, вiдомостi щодо реестраui| учасникiв
РОЗМiЩеНi на сайтi <XapKiBcbKi спортивнi шкiльнi лiги> за фосиланням:
http ://scl.kharkiv.ual.
3.

ЕтАпи, тврмIни тА мIсця провЕдЕння змАItАнъ

3.1. Змагання проводиться в три етапи:

,/

I

-

(шкiльний) етап
змагання проводяться в ,".*!* окремих
закладiв заг€шьноI середньоi освiти з метою виявлення ,а[с"пrriLших

учасникiв та формування збiрних команд закладiв загальноТ серел|rьоТ освiти;
II (районний) етап - змагання проводяться в межах р{Ионiв пдiста
МiЖ ЗбiРними командами закладiв загальноТ середньоi ocBiT|a з метою
виявлення найсильнiших збiрних команд закладiв загальнот сереfrньот ос:вiти
окремого району MicTa;
,/
III (мiський) етап - змагання проводяться u rur.*ur{ MicTa мiж
збiрними командами закладiв загальнот середньот освiти, якi у районr{ому
етапi Змагань пооiли першi мiсця з метою виявлення переможцiв та призерiв

'/

Змагань.
3.2.

Термiни проведення I та II етапiв Змагань вl,iзначаються
федерацiями з видiв спорту за погодженням з Управлiнн|rи ос:вiти

адмiнiстрацiй районiв XapKiBcbKoT MicbKoT ради.
мiський етап Змагань проводиться у строки встановленi календilрем
фiнальних змагань (Додаток 1 до Положення).
з.3. Змагання проводяться
спортивних з€шах заклалi{ загальнот
середньот освiти та спортивних комплексах MicTa Харкова,
i*i заявlленi
спортивною федерацiею (асоцiацiсю)
видiв спорту пфголжегri у
встановленому порядку з Органiзацiйним KoMiTeToM змагань.
перелiк спортивнlж залiв заг€шьноосвiтнiх навчzшьних $аклалiв та
спортивних комплексiв MicTa Харкова (визначених оргкомiтет{м). в ,iких

У

з

i

будуть проходити змагання спортивноТ шкiльноi лiги, спорти
(асоцiацiя), клуб з видiв спорту надас не пiзнiше, нiж за 14 днi

фелераrriя
до

поLIатку

змагань.

У спортивних заJIах та спортивних комплексах, не прийн:ятих
Органiзацiйним KoMiTeToM для проведення змагань, пров( ити ллатчi

забороня€ться.
4.

УЧАСНИКИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГА

4.1. Учасниками Зшлагань е учнi закладiв загальноТ середньоТ
Харкова, спортивнi суллi, залученi до проведення Змагань та iH
забезпечують органiзацiЙне супроводження спортивного заходу.
4.2. Що участi
Змаганнях допускаються учнi закладi
середньоi освiти MicTa Харкова, якi зарееструвалися та заповн
даннi в <Особистому кабiнетi учняlгравця> на сайтi <XapKiBcb
шкiльнi лiги>>, та якi за станом здоров'я не мають протипоказань
навантажень.
Учнi закладiв спецiалiзованоi освiти спортивного профiл
закладiв фiзичноi культури до участi в Змаганнях не допускаIотьс
Що участi у MicbKoMy етапi Змагань допускаIоться збi
закладiв заг€LпьноТ середньоТ освiти - переможцi районного етапу
OKpeMi вимоги до учасникiв Змагань не передбаченi цим

у

визначаIоться Положенням про проведення Харкiвських

вlти Iиlста
i особрt. якi

и

i

заг€UIьноl
необ_хiднi

спортивнi
о фiзичних

та iнших

i

команди
магань.
оложе]:IняМ

портивних

шкiльних лiг з окремого виду спорту.
4.3. Команди-учасницi зобов'язанi надати ГСК для ресстра
насr,угlнi
документи:
заявковий лист команди iз найменуванням команди,
аченням
прiзвища, iм'я та по-батьковi, датою народження учасни
зма.гань,
вiдомостями про представника команди, його контактним номе
теле(lону,
iз вiдмiткою лiкаря про допуск до Змагань.
4.4. Заявки на участь у Змаганнях розробляються i подают
в порядку
та в строки визначенi п.11 Стратегiею розвитку KXapKiBcb спорr,ивнi
шкiльнi лiги> на сайтi хсшл.
Користувачi <Спортивнi органiзачiТ>
до 1 серпня кожного року надають до Щепартаменту тверлженi
Положення про органiзацiю та проведення XapKiBcbKoi спортив от шкi"тlьнот
лiги з виду спорту;
до 1 вересня кожного року створюють спортивну
з виду
спорту через особистий кабiнет на сайтi ХСШЛ;
Користувачi <Навчальнi заклади))
до 20 вересня кожного року через особистий кабi
ХСШЛ, обирають вид спорту та пiдтверджують участь у спорти них лiгах з
видiв спорту;
Користувачi <Гравцi> (вiд iMeHi гравця - один з його батькiв):

,/

:

,/
,/

:

5

,/

до 10 }ковтнЯ кожногО рокУ та обирають виД спорту |для учаLстi в
ХСШЛ через особистий кабiнет на сайтi ХСШЛ.
4.5. Вiдповiдальнiсть за TexHiKy безпеки пiд час проведення Змаг.ань,
медичний контроль за допуском учасникiв до Змагань та виконання
протиепiдемiчних заходiв пiд час проведення Змагань несуть бе|посереlIньо

Управлiння освiти адмilлiстрацiй районiв XapKiBcbKoT MicbKoT
раЛ4.
4.6. Змагання проводиться згiдно чинних 11равил гри з вид[r спор.lгу та
вiдповiдно до затвердженого
t
4.7. Регламентними документами Змагань с це положення та Положення
про проведення Харкiвських спортивних шкiльних лiг о*р!rо.о вИДУ
спорту, розробленi вiдltовiдними спортивними федерацiями та
. .t.!аr"ердженi
самоЮ федерацiею, Управлiнням, ,Щепартаментом у справах ciM'[r,
молодi та
спорту XapKiBcbKoT MicbKoT ради та Щепартаментом освiти XapKiBc]bKoT MicbKoT
ради. Питання не врегульованi цим положенням регулююr"., фопожеllням
про проведення Харкiвських спортивних rпкiльних лiг з окрРмого вИДУ
спорту затвердженого належним чином.
4.8. Участь у Змаганнях збiрних команд Вiд районiв MicTa ,
Рrага",{ях з
кожного окремого виДу спорту е обов'язковою oKpiM змагань | Воркауту.
Результати змагань з Воркауту в заг€UIьний залiк не зарахо"уrrr.{.
4.9-У зага-пьний залiк зараховУються результати фiналr"иJ, змагань з
будь-яких восьми видiв спорту, в яких команда здобула найкращий
результат. За перше мiсце в окремому видi спорту команда оrриrус ()дно
очко; за друге - два очки; за трете - три очки i т.д. Переможфчь змагань
визначаеться за найменшою сумою очок набраних у видах
Рпорту, якi
зарахованi в загальнокомандний залiк.
У випадку piBHoT кiлькостi набраних очок у загаJlьнокоrаr,д[rому заlпiку
перевага надаетьСя збiрнiЙ командi району, який здобув найбiльфу кiлькiсть
1,2, З i т.д. мiсць у MicbKoMy етапi Змагань.
при визначеннi мiсць команд в окремих видах спорту, у випiедку
piBHocTi показникiв, переможець визначасться за кращими'рфiупurчuuщ
здобутими юнаками старшого BiKy.
за неявку команди для участi у MicbkoMy етапi Змаган[ комаt{да-

календаря.

,

учасник автоматично займас останн€ мiсце. Вiдповiдний результат

зараховуеться у загальнокомандний залiк.
4.10. При виявленi порушенЬ регламентних документi! Змаг.ань
гIредстаВник команди мас право подати обrрунтований протест до ГСI( не
пiзнiше З0 хвилин пiсля завершення змагання з виду спорту (ма]тчу/гри). У
разi встановленнЯ фактУ порушеНь ГСК приймае рiшення npo .{.rЪ.уr,i"""
дисциплiнарних санкцiй.
ЩисципЛiнарними санкцiями €: зарахування штрафних очок, {nynruunn,
результатiв команди (у,lасника) у матчi/грi таlабо дискваrriфiкаr]iя ком€tнди
таlабо учасника
4.11.гск зобов'язана у разi вiдсутностi протестiв ,urф.рл"r" та
оприлюднити результати змагань (матчу/гри) не пiзнiше 30-ти хdилин пiсля

ix завершення. У вI.Iпадку отримання

протесту ГСК зilтрердж}r: т,а
оприлюднюе результат_и пiсля розгляду протесту але не пiзнiru1 2а-х годин
пiсля завершення змагань (матчу/гри).
5.

ФIнАнсоI}Е зАБвзпЕчЕння

ВитратИ на проведеннЯ Змагань здiйснюtоться за рах\/нок
Управлiння, Щепартаменту у справах сiм'i, молодi та спорт.у XapKiBrC;bKOT
5.1.

Micbkoi Р&ди, спонсорiв змагань та iнших джерел, не забороrrених чицниy

законодавством \/rrллТ,,,,
Укратни.
5.2.За рахунок Управлiння здiйснюються витрати на:
оплату харчування суддiв та iiнших учасникiв Змагань;
органiзацiю та проведення урочистих церемонiй Змагань;
придбання кубкiв, дипломiв та медалей, цiнних призiв
подар)/нкlв
учасникам Змагань;
У оплату послуг спортивних споруд.
5.3. За рахунок l{епартамен,]]у
справах сiм'i, молодli та спOрту
XapKiBcbKoT MicbKoi ради здiйснюrо,Iься витр ати на:
/ iнформацiйно-рекламнi посл)/ги з органiзацiТ та проведенЁtя маганЕ,;
/ виробництво фото- та вiдесlматерiалiв про гlроведення
кiвських
спортивних шкiльних лiг;
розробку та виготовлення пеtrlехiдних кубкiв переможцям З

/
/
/

у

/

6.

нАгородхtЕння

6.1. Команди та Тх учасники нагороджуються згiдно з Полсl

ннями пр0
проведення Харкiвських спортивних шкiльних лiг з окремих в
в спOрту
затверджених наJIежним чином.
б.2. Команда, яка здобула перемогу в II етапi Змагань, отр мус зв€lння
<переможець районноr,о етапу xapkiBcbkoT спортивноi шкiл
l лlги> та
нагороджу€ться кубком, гравцi команди - дипломами, медаJIями|.
Команди, якi посiли 2-ге та З-те мiсця
ета
Змагань,
нагороджуеться кубком, гравцi команди - дипломами, медаJIями,.
6.3. Команда, яка здобула перемогу в III етапi Змагань, от, му€ зваI]н]я
кЧемпiон XapKiBcbKoT спортивн:оi шкiльноТ лiги з вид
спор,гу),,
нагороджу€ться перехiдним кубком XapKiBcbKoT MicbKoT
цi кома"нди
ради,
медалями.
дипломами,
Itоманди, якi посiли 2-ге та З-тс мiсця
III .rur|' Змаганьо
нагороджусться кубком. гравцi команди - дипломами, медaLлями.

в II

в

i

7.

рЕкомЕндАцIi

щодо органiзацii протиепiдемiчtlих заходiв п

Змаг:лllь

Пiд час

перебування на територii
iсця прове
учасники зобов'язанi, використовувати респiра ри
захиснi
спортсменiв та представника команди, якi знахо ься
7.1.

спортивного майданчи ку.
7 .2. Запаснi гравцi команд-учасниць Зма
респiратори або захисtti маски пiд час знах
зберiгати дистанцiю не менш нiж 1,5 м один вiд
7.З. Забороняеться присутнiсr:ь вболiвальн
проведення змагань.
7.4. Контроль
виконанням протиепiд
проведення Змагань покладаеться на предс
головного суддю змагань.
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