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ЛiгапровоДитЬсяЩорокУвiдповiДноДосТраТегiiрозвиткУкХаркiвськiспортивнi
шкiльнi лiги> (да_rri _ стратегiя), затвердженоi наказом .щепартамен|у у ,npu"u* ciM'T, молодi

та спорту та ,щепартаменту освlти ilЙ*iu,u*oT MicbKoi рйи вiд jo,tz,zot6 JФ 9зlз29 (зi

змiна:rли).

I. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЛIГИ

XapKiBcbKa спортивна шкiльна лiга з

виконання комплексноi цiльовоТ соцiальноТ

м. Харкова,

армспорту (далi - ХСШЛ) проводиться з метою

програми розвитку фiзичнот культури та спорту

Щата Початок
Мiсце

проведення2 етап
(районний)

Район
l0.00 хнумгктлтрсrкий 20.02.20

20,02.20 lз 00 хнумг
Холодногорgькии хнумг

Т- пrrптп,iя пьний 20.02.20 16.00

Новобаварський 27.02,20 10.00 Зош N9 127

ЗоШ N9 127
шевченкiвський ),7 02.20 i 3.00

16.00 Зош Ns 127
немишлянський ),l 02.20

10.00 Зош Ns l51
Слобiдський 05 0з.20

13.00 ЗоШ N9 151
основ'янський 05.0з.20

16.00 Зош Ns 151
Московський 05.03.20

26.03.20 10.00 хнумг
3 етап (мiський) MioTo XapKiB



10.00_10.30, 13.00_13.30, 16.00_16.30 _ мандатна комiсiя, зважування учасникlв,

10.30_12.3о, iз.iо_rs.зо, tс.зо_18.30 _ змагання учасникiв у Bcix вагових категорlях;

|2.з0,15.30'18.30_нагороДженняПереможцiвiпризерiвзМаГанЬ.
Закриття змагань, Вiд'iзд,

ПI.оРГАнIЗАцIяТАкЕРIВницТВоПРоВЕДЕнняМЛIги

3,1. Загальне керiвництво проведенням хсшЛ здiйснюс Органiзачiйний KoMiTeT з

органiзачiт та проведення спортивних змагань серед учнiв закладiв загальноi середньоi освiти

MicTa харкова <XapKiBcbKi спортивнi шкiльнi лiги>r (лалi органiзачiйний KoMiTeT),

затверджений накаЗом ЩешарТu*оrу^-У "й"т^:iм1 
молОдi та спорту та Щепартаменту

освiти XapKiBcbKoi,i""noi рали вiл 30,12,20lб Ns 93/329

з.2. Безпосередне проведення ХСШЛ здiйснюеться головноо :1уiuською 
колегlею,

яказатВерДжУсТьсявiдокремленимпiдроздiломгромадськоiорганiзаuiiкУкраТнська
федераuiя uprp..ini";r; 

"^ 
харкiвськiй Ьбластi (да:ri - ФеДеРаЦiЯ). СУДДiВСТВО ЗМаГаНЬ

здiйснюсться суддями, рекоменоо"оr"" Федерацiею, Суллiвство здiйснюсться вiдповiдно

до офiцiЙних кПравил З apМcnoprY,,. i*T::," сУДДЯ призначаСться Федерацiею, лiкар

одночасно виступае заступником Iоловного судд1,

i 
j, Т*- ЁхffJ"Нi"SY ::Жi"' з агальнот середньоi о свiти (ле ф ормуються з бiрн i

КОМаНД ШКiЛ); 
I_ллу_л_...,,& о_оп\ ,ти адмiнiстрачiй районiв XaPKiBcbKoT

на II 
'етапi 

(районний етап),- управлlння ocBl 
lйонних змагань, якi

Micbkoi ради спiльrrБ , о.о.рацiсю (на якому визначаються переможцl Ра

отримують право участi у 3-му етапi ХСШЛ);

на III етапi (мiський етап) .Щепартаменти спiльно з Федерацiею (на якому

визначасться чемпiон ХСШЛ),

Ш. УЧАСНИКИ ЛIГИ

4.1. У змаганнях беругь участь учнi у наступних вiкових категорiях:

2005-2007р.н.:хлопцiваговихкатегорiЙ-до57кгтапонаД57кг,Дiвчата_
абсолютна вагоВа КаТеГОРiЯ; .й _ до 57 кг, до 63 кг, до 70 кг та пОНаД

2ОО2-2004 р,н,: хлопцi вагових категорlи - лtl J / '.l, лч vJ

70 кг, дiвчата - абсолютна вагова категорiя,

4.2.СкладкоМанди:4_8осiб(мiнiмУм_оДинхлопецьабооДнаДiвчина2005_2007р.н.
та один хлопець i одна дiвчина 2002-2004 р,н,), л<:*,,; ?лл,qIrпI7 qякпапiв освiти, якi

4.3.УТретьоМУмiськомУетапiберУТьУчасТЬзбiрнiкоМанДизаклаДiвосвiти,якiУ
районних змаганнях по.сiли 1 ,i;;; 1я'койнл), що початку змагань третього етапу

представник кожного району, вiд якого виступають команди, визначае та надас головному

суллi iнформачiю прО команду, результаТ виступУ якоI буле зараховуватись вiдповiдному

району до загального залiку змагань,

Ч. ХАРАКТЕР ЛIГИ

5.1. Змагання носять командний характер,

6. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗiчIАГАНЪ

6.1. Районний етап:

Команди, якi посiли

можливiсть взяти участь у III
1 мiсце у другому етапi з кожного району MicTa, отримують

етапi Лiги (мiський етап),



6.2. Мiський етап:

На III етапi зустрiчшоться 9 команд (по 1 командi вiд 9-ти районiв м, Харкова)

7.БЕЗПЕкАТАПIДгоТоВкАМIсцъПРоВЕДЕнняхсшЛ

Безпека та пiдготовка мiсць проведення змагань здiйснюеться вiдповiдно до

посТановиКабiнетУМiнiстрiвvкраr"",вiД18грУлня1998ryY*j9,,<ПропоряДок
пiДготовкиспорТиВнихспорУДтаiншихспецiальновiДвеДенихмiсцьДляпроВеДення
масових спортивних та культурно-видовищних заходlв),

УразiпорУшенняУМоВпrДгоТоВкисПорТиВнихспорУД,технiкибезпекипiДчас
проведення змагань, основних правил змагань та цього Положення головний сулля змагань

мас право зупинити Тх проведення,

8. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦIВ I ПРИЗЕРIВ ХСШЛ

8.1.Визначенняпершостi:(ПереМожецЬшкiльноiлiгивизначаеТЬсяУмiськомУетапi
змагань' 

ld пя^DлпqтL..<т v х на лiву та праву РУки, боротьба
8.2. Змагання проводяться у вагових категорlя

проводиться з ураху"Ъ"""r_правил спортивних змагань з армспорту до двох поразок за

системою двоборства. В особистому залiку зараховуються результати спортсменiв за сумою

лiвоi та правоi рук. Якщо сума очок однакова, переможцем ввая(асться спортсмен, який посiв

виIце мiсце, якщо мiсця, зайняти спортсменами, однаковi, перемагае найлегший спортсмен,

Якщо вага cпopTcMeHiB однакова, проводиться додаткове зважування, Розрахунок очок за

кожну руку наведено в таблицi 1,

Таблицяl_НарахУВанняочокДлязаГЕuIЬнокоМанДноГозалiкУ

8.3.Команда'якаперемогЛаУфiналiотриМУеЗВанняЧемпiонаШкiльноiлiгиз
аРМСПОРТУ зiпризерiв: ''8.4. Нагородження переможцlВ r призgР'о*r.,rrr. 

fiллDлfirлтLпq Пепяптаментом освiти
Нагоролження переМожцlВ r призерЬ ХСШЛ' проВоДиТЬся .Щепарт*Т:"-Y..:::::

XapKiBcbKoi мiськоi ради, .Щепартаментом у справах ciM'T, молодi та спорту, управлlнням з

питань фiзичноi _у;";й; ;u .пфrу XapKiBcbK:i y:::j"i ради та Федерацiсю.

КоманДа,якаПереМогланаIIетапiхСШЛ,оТриМУсЗВанНя<Чемпiонрайонних
змагань шкiльноi лiги з армспорту), нагороджусться *уо*о*, Спортсмени та офiчiйнi особи

команди нагороджуються золотими медалями,

КоманДи,якiзайняли2-ета3.смiсцянаIIетапiзмаганьХСШЛ,наГороДжУютЬся
ДИПЛОМаI\,rи. Cnopr.*.r" та офiчiйнi особи команд нагороджуються вiдповiдно срiбними та

бРОНЗОВИМИrТffiЬ 
хсшл здобувае право_брати участь у III етапi ХСШЛ (СеРеЛ КОМаНД

раЙонiв йта, якi посiли першi мiсця в II етапi хсшл),
команда, яка перемогла на ili-;y етапi мiських змагань, отримуе звання <чемпiон

Лiги>, нагороджi.r"."'*уОпом. СпортЙ." та.офiuiйнi особи команди нагороджуються

золотимИ медаJIями' пам'ятниМи призамИ та цiнниМи поДаРУНками вiД мiськоi ради та

спонсорiв змагань.
Команди'Щозайнялъl2-ета3-смiсцянаIIIетапiХСШЛ,нагороДжУюТЬсяДиплоМаМи.

Спортсмени та офiчiйнi особи команд нагороджуються вiдповiдно срiбними та бронзовими

медЕUIями, па},I'ятниМи призамИ та цiнниМи подаруНками вiД MiciKoi ради та спонсорiв

змагань.
Суллi, якi проводили лругий тур змагань, нагороджуються дипломами ФедерацiТ,



9УМоВиФIнАнсУВАНняЗАхоДУТАМАТЕРIАЛъноГоЗАБЕЗПЕЧЕнняхсшл

9.1. Фiнансове забезпечення Лiги передбачасться за рахунок коштiв мiського бюджету

та залучення позабюджетних джерел, n" auборопених законодавством УкраТни,

9.2. Витрати на проведення Лiги, а са}dе:

оплата харчування суллiв та iнших уrасникiв заходiв;

медичне обслуговування; . :_______

приДбаннякУбкiв,меДалейТадипломiв,цiннихпризiвтапоДарУнкlВ
здiйснюеться за рахунок Управлiнн" l n''u"" фiзичноi культури та спорту ,щепартаменту у

.npu"u* сiм'i, молодi,u ,nop,y Харкiвськоi MicbKoT рали,

9.3. Витрати на iнформацiйно-рекламнi послуги - за рахунок ,щепартаменту у справах

ciM'io молодi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoi РаЛИ,

10.СТРокиТАПоРяДокПоДАнняЗАяВокнАУЧАсТъУЗдхоДI.

10.t. Строки та порядок подання загаJIьноосвiтнiм навчальним закладом заявок на

участь у ХСШЛ визначенi Стратегiею,

10.2. загальноосвiтнiй навча_rriний заклад пiсля проведення I_еТаПУ ХСШЛ НаДаС На

електронну адресу .Щепартамен]у у ,np*u* ciM'i, молодi та спорту XapKiBcbKoi мiськоi рали

(e_mail: оffrсе2o1i@iфt.кьаrкЬч.uu)'до rs,*о,r"",необхiдну iнформаuiю про команду,

10.3. Iнформацiю про команду загаJIьноосвiтнього,u":т:|:-::лзllшаду,Щепартамент у

справах ciM,i, *onoo] ru Ъпорrу_ xup*i",u*oi MicbKoT ради висвiтлюс на сайтi <XapKiBcbKi

"nbpr"u"i 
шкiльн i лiги> (htф : //scl,klrarkiv, ua),

10.4. Команда загальноосвlтнього навчаJIьного закладу вважаеться зареестрованою

для участi у II етапiхсшЛ пiслЯ внесення даних npo поonu'ду ;а сайтi <XapKiBcbKi спортивнi

шкiльнi лiiи> (http://scl,kharkiv,ua), l/лriоuпri rт.rпяг по головноi
10.5. пiд;;;й;".дення II етапу хсшл представник команди подас до головн

суддiвськОi колегii TaKi докуМенти: 
) з додатком 1 до цього Положення у

заrIвку за встановленою формою згlдн(

двох примiрниках;

lo.u. /J#i#T;HiI III етапу хсшл визначаIоться за результатами II етапу

ХСШЛ: 
БлфоrтлDпрЕ о з додатком 1 до цього положення у

заrIвку за встановленою формою згlщн

двох примiрниках;

io.r. ,1"a'i|"J#iffiiilXii не вiдповiдають встановленiй форМi (ЗГiДНО З ДОДаТКОМ 1)

або неправильно оформленi, не приймаються,

10.8. у рЬi-r.Ъiо"о"iдt о.ri наданих докупrентiв вищезазначеним вимогам команда не

допускаеться до участi у змаганнях II та III етапiв ХСШЛ,

10.9. Щодаткова заявкu ano|r.*.Ha здiйснюсться впродовж навча,тIьного року згlдно з

офiuiйним листоМ загаJlьноосuirr"о.о нlвчjl:ного закладу, завiреним .печаткою

загальнооСвiтньогО навчаJIьногО закладу, за пiдписоМ уповноВл1]1еного працlвника та

надсилаеться на електроннУ адресУ ДЬпартаментУ У справах ciM'i' молодi та ";l;I
XapKiBcbKoi 1сько1

(е-mаil:оffiсе2012@сitУпеtkhаrkоч.uа)знеобхiДноюiнформi1::.:r:портсМена
10.10. Вiдповiдальнiсть.u ffi"n"HicTb оформлення поданоi заJIвки та документlв якl

до Hei ооо*r"й, несе керiвник загальноосвiтнього навчального закJIаду,



11. IHШI УМОВИ, ЯКI ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЯКIСНЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ХСШЛ
11.1. Щороку до l5 листопада управлiння освiти адмiнiстрачiй районiв XapKiBcbKoT

MicbKoi ради надають до ,Щепартаменту у справах сiм'i, молодi та спорту мiськоi ради на
електронну адресу (e-mail: office2012@citynet.kharkov.ua) звiт про участь загаJIьноосвiтнiх
навчаJIьних закладiв у ХСШЛ, згiдно з додатком 2 до цього Положення.

1 1.2. Щетальну iнформацiю про змагання розмiщено на сайтi http://scl.kharkiv.ua.
11.3. Щодо iнформачii, яку розмiщено на iнших iнформаuiйних ресурсах, Органiзатор

змагань вiдповiда_пьностi не несе.



Додаток l
до Положення

зАявкА
на участь у Шкiльнiй лiзi з армспорту серед учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв м.

Харкова у 20l9l20 навчальному роui

прiзвище, iм'я, по батьковi тренера (вчителя).

.Щопускаеться до участi в змаганнях

Лiкар

,Щиректор загальноосвiтнього
навчального закладу

Представник команди

(кiлькiсmь пропuсо.u)
осiб

(пidпuс)
м.п.

(пБ)

(пIБ)(пidпuс)
м.п.

(пidпuс) (пIБ)

Загальноосвiтнiй навчальний заклад
Район
Адреса
Телефон
Електронна пошта
Контактна особа (ПIБ, телефон)

.Щата
Загальноосвiтнiй навчiLпьний заклад

J\ъ

зlп
Прiзвище, iм'я та по
батьковi (повнiстю) PiK наролження Клас ,Щомашня

адреса

.Щопуск, дата, пiдпис
та печатка лiкаря
навпроти кожного

прiзвища
l
2.

J.

Зазначенi у списку особи пройшли належне тренування i до змагань пiдготовленi



Додаток 2

до Положення

звIт
про )п{асть загальноосвiтнiх навчальних зак.гlадiв у Харкiвських шкiльних лiгах у

навчальному роцi

Район

ХСШЛ з виду спорту, в якiй бере участь
загальноосвiтнiй навчаJIьний заклад

U(€
ЮL
Фь
о(tц

лм
\9 '_
F!9
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Кiлькiсть навчальних закладiв, що
вiзьмугь участь у 2-му етапi ХСШЛ
(районний етап)
Кiлькiсть rrнiв, якi взяли участь у
2-му етапi
Дiвчат
Хлопцiв
Переможцi 2-го етапу (районного
етапч)
ceped юнакiв:
- молодших класiв
- старших класiв
ceped diвчаm:
- молодших KJIaciB
- старших класiв

Начальник Управлiння освiти
адмiнiстрацii _ раЙону
Харкiвськоi MicbKoi ради (пidпuс) (ПIБ)

м.п.

Кiлькiсть загальноосвiтнiх навчальних закладiв у районi:


