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1. мЕтА тА зАвдАння
РозвитокТаПоПУляризацiябаДмiнтонУсереДшколярiвм.Харкова.
Формування зд;ро"о,о способу життя ,u ,ч:,ння учнiвськоi молодi

до регулярних занять фiзичною культурою 1 спортом,

визначення перспективних r обдарованих школярiв для заняття в

ховуФкс.
Надання вчителям фiзичноТ культури закладiв заг€шьноi середньоt

освiти органiзацiйнот та методичноi допомоги,

Визначення кращих команд, гравцiв серед загаJIьноосвiтнiх навч€LIIьних

закладiв.
розвиток спорту i культури вболiвання у загальноосвiтнiх навчапьних

закладах.

2. КЕРIВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЪ

ЗагальнекерiвництвозпiДготоВкиТапроВеДення.<<Шкiльноi
бадмiнтонноi Лiги> (далi - хшБЛ) м, Харкова здiйснюсться

,.Щепартаментами освiти та у справах ciM'i, молодi та спорту,

УправлiнняМЗ.,"'u""фiзичноiкУЛЬТУриТасПортУХаркiвськоТмiськоi
;;;, Ф.дерацiсю бадмiнтону XapKiBcbKoi областi,

Безпосереднс проведення змагань покладаеться на головну суллiвську

колегiю 1ГСК), яка затверджуеться ФБХО,

3.УЧАсникиТАУIчIоВипРоВЕДЕнняЗМАГднъ
У змаганнях беруть участь учнi 1-11-х класiв загальноосвiтнiх шкiл,

Склад *oru"or, 4 --8 осiб (MiHiMyM - один хлопець i одна дiвчина 1-5

класiв та один хлопець i одна дiвчина 6- 1 1 класiв),

змагання з бадмiнтону серед учнiв загаJIьноосвiтнiх навчаJIьних

закладiв м. Харкова проводяться у три етапи:

о 1 етап - шкiльнi змагання - жовтень - грудень 20t9 року;

2етап_раЙоннiзмагання_2ОлютоГо_3квiтня2020рокУ;
3 етап - MicbKi змагання - 9 KBiTH я 2020 року,

о На другому етапi проводяться районнi зматання, у яких беруть участь

збiрнi команди заклъдiв загальнот середньот освiти,

о у третьому (MicbkoMy) етапi беруть участъ збiрнi команди закладiв-

,r"рЁrо*цiЬ районних змагань (9 команд),

о Змаган"" "оЬ"rь 
командний характер. Матч складасться з п'яти iгор у

наступних категорiях: чоловiча одиночна (молодша i старша BikoBa

категорii), жiноча одиночна (молодша i старша BiKoBa категорiТ) та

змiшана,,чрпuп-егорiя(вiковакатегорiязавиборомкоманди).
о Порядок iгор у зустрiчi мiж командами: 

,я).
1. Одиночнu *-Ъфiя серед жiнок (молодша BiKoBa категорt

2. Одиночна категорiя серед чоловiкiв (молодша BiKoBa категорiя),

3. Одиночна категорiя серед жiнок (старша BiKoBa категорiя),

4. одиночна категорiя серед чоловiкiв (.rup_u BiKoBa категорiя),

о

о



5. Змiшана парна категорiя,

змагання проводяться за спрощеною системою: гра складасться з

одного гейЙу, який граеться до.21 очка,

о 2-йетап проводиться за олtмпiйською системою з вибуванням пiсля

двох матчевих поразок. Матч мiж командами продовжуеться до

трьоХ перемог. РозiгруЮтъся перше, друге i третс мiсця, Команди,

що стали 61runi"u" районного етапу, отримують можливiсть

взяти участь у MicbKoMy етапi змагань,

. 3-й етап проводиться за олtмпiйською системою з вибуванням пiсля

двох матчевих порuвок. матч мiж командами продовжусться до

трьох перемоL Розiгруються перше, друге iTpeTc мiсця,

. Суплiвська колегiя залиша€ за собою право змiнити систему

проведення змагань у залежностi вiд кiлькостi заявлених команд,

4. нАгороджЕння
НагородженняпереможцiвiпризерiвзМаГанЬсереДкоМанД

загuшьноосвiтнiх навчЕUIьних за*ладi" проводиться управлiнням з

ПиТанъфiзичноiкУЛЬТУриТасПорТУ,ЩепартаменТУУсПраВахсiм'Т,
моподi та спорту Харкiвськоi мiськоi рали,

команда, Що перемогла на другому етап1 змагання,

нагороджу.r"." кубком, Гравцi та офiчiйнi особи команди

нагороджуються дипломами, 
л л _| л___ flяt,гл

Команди, Що зайняли 2-rе та 3-те мiсця на другому етапl

змагання, нагороджуються кубками. гравui та офiчiйнi особи команд

нагороджуються дипл мами.
онного етапу здобувас право брати участь у

мiсця в районних змаганнях),
КоманДа,ЩоПереМоГЛанаТреТЬоМУетапiмiськихзМаганЬ

нагороджусться перехiдним кубком 
^та *yбno"', Гравчi 'та офiцiйнi

особи команди нагороджуються дипломами та медалями,

команди, що зайн жtи2-гета 3-тс мiсце на третьому еталi мiських

змагань, ,ч.орйуrru." кубками. гравui та офiцiйнi особи команд

нагороджуються дипломами та вiдповiдними мед€lJIями,

суддi, якi обслуговували фiнальну гру нагороджуються

дипломами.

5. ФIнАнсувАння
Витрати на проведення змаганъ а саме: 

_____:*

- оплата харчування суддiв та iнших учасникlв заходlв;

- медичне обслуговування;
-.rрIлОч""" *уб*iц д"rrпомiв, медалей, цiнних призiв та подарункlв

зДiйснюетЬсяЗарахУнокУправлiн.'1..'ПиТанъфiзичноiкУЛЬТУриТа
спорту ,Ц,епартаменту у справах ciM'T, молодi ,u 

",opry 
XapKiBcbKoT

Переможечь ра

о
и

мiськоI ради.



витрати на iнформацiйно_рекламнi послуги -за рахунок.ц,епартаменту

у.фч"u" ciM'i, молодi та спорту Харкiвськоi MicbKoi рали,

6.БЕЗПЕКА ПIД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
ШДГОТОВКА СПОРТИВНИХ СПОРУД

У вiдповiдностi до Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 18

грудня 1998 року Jrl's2025 кПро порядок пiдготовки спортивних споруД

,Ъ'in-"* спецiйьно вiдведених мiсць для проведення спортивних та

культурно-видовищних заходlв) :

- пiдготовка спортивних споруд покладасться натх власникlв;

- контроль за пiд.о,о"*оro спортивноi споруди та забезпечення

безпеки при проведеннi змагань здiйснюс головний суддя змагань,

власник спортивноi споруди не менш нiж за 4 години до початку

змагань зобов'язаний подати до головноi сулдiвськоi колегii акт про Ti

готовнiсть до проведення змагань,

Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стЕLпи причиною

виникнення надзвичайних обставин пiд час проведення змагань, тягне

за собоЮ вiдповiдальнiстЬ згiднО законодавчих aKTiB УкраТни,

7. ПОРЯДОК ПОДАЧI ЗАЯВОК
заявки на участь у змаганнях розробляються i подаються в порядку та в

термiни ""r"urъ"i 
в п.1 1 кСтратегiТ розвитку Харкiвських спортивних

шкiльних лiг>.



грАФIк

проведення змагань з бадмiнтону серед учнiв закладiв загальноi

середньоi освiти навчальних м. Хчр*о,Ъ у iоtчtzО2O навчальному роui

Район Щата Початок Мiсце
проведенняЕтап

20.02.20 10:00 швсм
2 етап Киiвський район

швсм(районний)
Холодногiрський

район

20.02.20 t4:00

10:00 швсмIндустрiальний
район

27.02.20

Новобаварський
район

27.02.20 14:00 швсм

10:00 швсмшевченкiвський
район

|2.0з,20

12.03.20 14:00 l швсмнемишлянський
район

10:00 швсмСлобiдський
район

19.03.20

14:00 швсмоснов'янський
район

19.03.20

Московський
район

2.04.20 10:00

10:00

,a-

швсм

швсм
3 етап | Mi.To XapKiB

(мiський) 
|

9.04.20

швсм
TypHip серед вчителiв 16.04.20


