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ЛiгапровоДитьсяЩорокУвiДповiДноДостратегiiрозвиткУкХаркiвськiспорТиВнl
шкiльнi лiги> (далi _ стратегiя), .ur".ро"iJоi.r"*.1о",ЩепаРiаМеllУ^I:lР*аХ 

ciM'T' МОЛОДl Та

спорту та,д,епартам.;;;;;t;l,хuр*i"."коi MicbKoT puonn "ii ЗО.rz,zОiО Ns 93/329 (Зi ЗМiНаМИ)'

зМетоюпоПУляризацiТвидУспортУ'заJIУченняМакс.иМшIЬноiкiль-ко.li.'r"iuДорегУЛярних
занятьфiзичноюкУльтУроютаспортоМ,полiпшенняфiзичногостанУr{нlВ.

L Цiлi i завдання Лiги

1.1. Головними завданнями Лiги е:- вихов;;;;;;r"я любовi до спорту та спортив",} 
"u11]_1,л.

формування у бiльш".,Ii'й;i; ,Ъ*пuдi" зага,T ьноi середньот освiти початкового

УяВленняпроте'Що.самеУ.ТорlнайбiльшяскраВопрояВляютьсятакiважливiцiнностi
суспiльства, як piBHicTb шансiв на успiх, досягнення успiху, прагнення бути першим,

конкуренцiя тощо;
- надаIIня можливостl учням спробувати себе в рiзних видах спорту i знайти той,

який подобаеться НаЙбiЛЬШеi ___.:_ лплпт\, тяпянов, -rоб
_ виявл;;;;","Б;д.рuцi"r, iз видiв спорту талановитот молодl, ш

у подаJIьШому допоМогти Тй реа_lriзуваТи себе й, можливо, пiти у великиЙ спорт,

|.2.Головними цiлями Лiги с: 
якi систематично займаються фiзичною- збiльшення кiлькостi учнiв i вихованцtв, ;

КУЛЬТУРОЮ'ijirН!};я 
фiзичного стану учнiв i вихованцiв у системi освiти MicTa харкова;

- пiдвИщеннЯ рiвнЯ фiзичногО та морального розвитку дiтей, пiдлiткiв

i молодi;
- зниження показникiв асоцlшIьно1

- збiльшення кiлькостi,
поведiнки серед дiтей i пiдлiткiв;

рiзноманiтнЪстi фiзкультурно-оздоровчих

та спортивно-масових послуг;
- пiдвищення рiвня професiйноi компетентностi педагогiв фiзкультурно-

спортивного профiлю;
- змlцнення матерiально-технiчноi бази фiзичноi культури та€порту;

_ успiш;; ;;у" зоlр""х команд харкова на всеукраiнських спортивних

змаганнях.

II. Строки i мiсце проведення Лiги

2.1.ЛiгапроВоДитЬсяЩорокупротягоМ2019-20рр..таВклюЧастриетаПи:
I етап з 01.10.2019 по t+.to.iotg - формування збiрних команд Загальноосвlтнlми

навчаJIьними закладами ;

II етап з rs.io.zoiq по 31.03.2020 _ районний етап;

III етап. oi.oT:ozO по 10.05.2020 - мiський етап.

Z.r. ГрабЙffiЙЬня II та III етапiв Лiги:

III. Органiзацiя та керiвництро проведенням Лiги - |,-_

з.1. загальне керiвництво ;;;;Ы"" лiги Ъдiйсню€ Органiзаrц.йч1__:"лY::: '
органiзачiI та проведення спорrrurr"' TypHipiB серед учнiв закладiв загальнот середньо1 освrти

MicTa харкова KXapKiBcbKi .r"orbJi|;;i"*irab," 
-tо-i _ органiзаuiйний KoMiTeT),

затверджений наказом.Щепартаr,r9r]у у сппаry1_1iм'i, молодi та спорту та,Щепартаменту освiти

;й;*оi MicbKoi ради вiд 30,12,2016 N9 9З1329, 
,пq гсtпоRною судll

3.2. Безпосередне проведення Лiги здiйснюсться головною суллiвською колегlею, що

затверджуеться ФЪдерацiсю б*;а;;' iapKiBc"*oi- oOnu.ri та БаскетбольниМ клубоМ

кПолiтехнiк>. СудлiвствО змагань здiйснюеться суддями, 
_ рекомендованими Федерацiсю

баскетболу XapKiBcbKoi областi та Баскетооп""i** *nyOo* кПолiтехнiк>, Суллiвство

здiйснюеться вiдповiдно до офiчiйних <правил з баскетболу зх3), головний суддя



призначаеться Федерацiсю баскетболу xapkiBcbkoT областi

nironira*niK>, лiкар од,о"u,по виступас заступником головного

i 
j 

; Tii,iiёжj# ;;xfi уж";ади загаJIьнот середньот освiти (де ф ормуються збiрнi

КОМаНД ШКiЛ).ru,i 
(районний етап) - управлiння о9вiти .11у:l,з::tх.:g#:_}*iilъ:"'

MicbKoi ради спiльно з Федераuiею Ou.i.iOony XapKiBcb*oi: Ъопu.ri ,а БаЁ*етбольним клубом

<полiтехнiк> (на якому визначаеться переможець районних змаганьо який отримус право

УЧаСТi 
f,j-o{Ir'ЖJ'1?;"-"o етап) ,щепартаменти спiльно з Федерачiею uT:::T:'

XapKiBcbKoi областi та Баскетбоп"""* *nybo* <Полiтехнiк> (на якому визнача€ться чемпlон

Лiги).

IV. Учасники Лiги

4.1. У Лiзi проходять змагання: _:___:_. .._,.i_ ,, попr
-ЗмаганняпрохоДятьсереДюпu*i"загчшЬноосвiтнiхшкiлУДвохвiковихкатегорlях:

старшi школярi -zooz р.н. i молодше, середнi школярi _ 2005 р,н, i мололшi,

- змагання проходять серед дiuчu, загальноосвiтнiх шкiл у двох вiкових категорlях:

старшi школярi - 20'OZp.H. i молодше, середнi пtколярi _ 2005 р,н, i мололшi,

4.2.наII етапi лiги провоо"r"."'р"ионнi змаiання, у яких беруть УЧаСТЬ ЗOilli,YIi:o"

наВчальнихзаклаДiв.СкладкоМанДи:ЪУ'uс'"*iв,вчительфiзичноiкУльтУритакерlВник

'-*"'о]!:"r}l1iНJ,"ff#ЪЖ;1,*Н переможець II етапу (районного етапУ) (9 КОМаНЛ),

V. Характер Лiги

Змагання носять командний характер,

VI. Програма проведення Лiги

3;1,iJill:JJ;ffi., друге.i третс мiсця. команда, що сТаЛа ПеРеМОЖЦеМ II еТаПУ ЛiГИ

(районний етап), отримуе "o*nrur.rJ"r"r" 
участь у III етапi Лiги (мiський етап),

6.2. Мiський етап:

На III етапi за жеребкуванням 9 команд' .х 
заяЪок до головноi

Системи проведення змагань визначасться пiсля надання вс1

судлiвськоi колегii. Суллiвська колегiя залиша€ за собою право встановлювати та змlнювати

систеМУпроВеДеннязМаганьзалежновiдкiлькостiзмвленихкоМанД.

VII. Безпека та пИготовка мiсць проведеннЯ

Пiдготовка спортиВ""* "rrо|Уо 
.оiй."о-.r""1."ип_lBi*:.j-о,,п-о*ження про порядок

пiдготовкиспорТиВнихспорУДтаiншихспецiальновiДвеДенихмiсцьДляпроВеденняМасоВих
спортиВнихтакУлЬтУрно-ВидоВиЩнихзаходiв,затВерДженогопосТаноВоюКабiнетУМiнiстрiв
V*pui"" вiд 18 .рул," 1998 року JtlЪ 2025,

VIII. Умови визначення першостi та нагородження перемохсцiв i призерiв Лiги

8.1. Визначення першостi: переможцi та призери визначаються вiдповiдно до офiчiйних

кПравил з баскетболу 3Х3>,

8.2.Нагоролження переможцiв i призерiв: 
пллDлптr.гLся Пепаптаментом о

Нагородження переможц;;l пЪ".фiu Лiги ."ry"оry]"_:1лД,пuртаментоМ. 
освlтИ

XapKiBcbKoi MicbKoT р*", .Щепартаментом у справах ciM]i, молодi та спорту, управлlнням з

питань фiзичноi культури ,u "пБ 
XapKiBcbKoi MicbKoi ради, Федераuiею баскетболу

Харкiвськоi областi,

та Баскетбольним клубом

суллi.



Команда,якапереМогланаIIетапiЛiги,оТриМУ€зВаннякЧемпiонрайонного
змагання)), нагороджуеться кубком. ipu"ui та офiuiйнi особи команди нагороджlтоться

медалями за перше мiсце,
КоманДи,якiзайняли2-ета3-смiсцянаI.IеlапiЛiги,нагороДжУЮтЬсяДиплоМаМи.

гравui та офiчiйнi особи команд нагороджуються вiдповiдно медаJIями за друге та трете мlсце,

Чемпiон II етапу Лiги здобуJu.'прu"о брати участь у III етапi Лiги (серел команд-

переможцiв районiв MicTa),

Команда, яка перемогла

Лiги>, нагороджуеться кубком,

лiги> (htp : //scl.kharkiv,ua),
10.4. Команда навчального

лiги пiсля внесення даних про

(http ://scl.khaTkiv.ua),
10.5. Пiд час проведення

на III-My етапi мiських
Гравчi та офiчiйнi особи

змагань, отримус звання <Чемпiон

команди нагороджуються медалями

ЗаПеРТЦеМiСЦе', 
якi зайн яли 2-е та з-с yуч: на III ,1т] j,ji,лна:ор:цх#;"_,Н1l?i^r',

нагороджуються й;;;r. iйr та офiчiйнi особи команд нагороджуються Вlдповlдно

'"О-"Ё;оТ,:Жf,3ff;#;Ь, тур змагань, н агороджуються ДИПЛОМаМИ Ф еДеРаЦii,

IХ.УмовифiнансУванпятаматерiальногозабезпеченняЛiги
9.1. Фiнансове забезпечення Лiги перелбачаеться за рахунок коштiв мiського бюджету

тазшIУченняпозабюДжетнихДжереЛ,п..uборо"енихЗаконоДаВсТВоМУкраIни.
9.2. Витрати на проведення Лiги, а саме: 

--_-_:- л.

- оплата харчування суллiв та iнших учасникlв заходlв;

- медичне обслуговування;

-прилбаннякУбкiв,меДшейТаДипЛоМiв,цiннихпризiвтапоДарУнкiвздiйснюеться
рахуноК УправлiнН"', n"ru"b фiзичнОi культури ,u .пфrу ,Щепартаменту у справах ciM'i,

молодi та спортУ XapKiBcbKoT MicbKo'i ради' | -^
9.3. Витрати на iнформацiйно-рекламнi послуги за рахунок ,щепартаменту

у справах ciM'i' молодi 
"u ""opiY 

XapKiBcbKoi мiськоi ради,

Х. СтрокИ та порядОк поданнЯ заявоК на участь у Лiзi

10.1. Строки та порядок rодаrrrr" навчальним закладом заявок на участь у Лiзi визначенi

Стратегiсю. 
нuur*u*ий заклад пiсля проведення I етапу лiги надае на електронну адресу

!,епартаментУ У справаХ ciM'i, 
. 
молодi та ,nop,f kapKiBcbKoi MicbKoi ради (e-mail:

office2.12@.ltyn.t.Kb'u.kov.ua) до 20 вересня необхiдну iнформаuiю про команду,

10.з.Iнформацiю про команду навчыIьтого 
_.u*пЬду 

,ЩеПаРТаМеНТ 
'У 

l]|]],"i,,"li' ':

молодi ,u 
"nopry 

xapkiBcbkoi MicbkoT ради висвiтлюс на сайтi <xapkiBcbki спортивнl шкlльнl

закладу вважаеться зареестрованою для участi у II етапi

;;;;iy на сайтi пiарпiuЪ"кi спортивнi шкiльнi лiги>

п етапу Лiги представник команди подае до головноi

суддiвськоi колегii TaKi документи:
- заявку за встановленою формою

примiрниках;
- учнiвський квиток,
10.6. i(оманди учасницi III етапу Лiги

10.7. Пiд час проведення III етапу

суллiвськоi колегii TaKi документи:
- заявку за встановленою формою

примiрниках;
- учнiвський квиток,

згiдно з додатком 1 до цього Положення у двох

визначаються за результатаIчlи II етапу Лiги,

Лiги прелставник команди подае до головноl

згiдно з додатком 1 до цього Положення у двох



10.8.Поiменнiзаявки'якiневiДповiДаюТьВстаноВленiйформi(згiлнозДоДаткоМl)або
*"o""TЁ.";Ttr,"#J;,i.i"X.X,iJ#liilX;x документiв вищезазначеним ВиМогаМ коМанДа не

допускаеться до участi у II та III етапах Лiги, 
lппоповж навчаJIь

10.10.,Щодатковаза'IВкаГраВцяздiйснюстЬсяВпроДоВжнаВЧаJIЬноГорокУТlДноз
офiчiйним листом навчаJIьного закладу, завiреним печаткою навчального закладу, за пlдписом

уповноважен.ого працiвника та надсилаеться на електронну адресу ,щепартаменту у справах

ciM.i, молод1 та спорту XapKiBcbKoi:- "i."*оi ради (e_maii ofirce2012@citynet,kharkov,ua) з

НеО бХiДНОfr 
:ЖХr#'# J,Н"'НЪ",il l:]: *: ч::: ::*?:тнк*и 

та до кум ент i в, я Ki

ДонеiдоДаються'несекерiвникзагаJIЬноосвiтньогонаВчальногозакладУ.

XI. Iпшi умови, якi забезпечують якiсн_е прО:Т::Ж}.1;"*-*l1:
11.1. fi:".pl"Ё'iуl"r1}#;;,;;;]"ni"r" освiти адмiнiстраuiй r.1"_1iB 

xapKiBcbKoT
_-_^^-^,, ^;,."l' ""лпппi та споDтч MicbKoT ради на

*l."*о/l*#xifl ,Г^ 
jЪ###Ш:l1tlr:_ч.i,ч;^l;;н:;н."frт":нiJ:

Уi:"#'",i,$'JЁТ?:$}{"J'tr"#,ЪЪ,iй,l"Ёryi,ф;:**у"uЬiзагаJIьноосвiтнiх
Ж;ffi i#'";;";iбirrл,-i^,",йдатком2_д1::л:т:"j""#iiЖ

iff ;##Тi'fi##;#Ыi-";;;*йl*:i:J::::}1,:ч,|***:ъъ1,
ii.З.fi iJil"ilo,Jr*""J#iT_-rЁ;ж';ffi ;;i,6ор,uчiйнихресурсах,органiзатор

змагань вiдповiда:rьностi не несе,



Додаток 1

до Полоlкення

зАявкА
на участь у шкiльнiй баскетбольнiй ,riзi зхз (хшБл Зх3) серел учнiв закладiв загальноi

середньоiосвiтим.ХарковаУ2019.2020навчальномурочi

,Щ,опуск, дата,
пiдпис та печатка
лiкаря навпроти

кожного прiзвища

PiK
народження

Прiзвище, iмОя та по

батьковi (повнiстю)

Зазначенi у списку

.Щопускаеться до участi в змаганнях

особи пройшли наJIежне тренування i до змагань пiдготовленi

_ прlзвище, iм'я, no бu,о*оui тренера (вчителя),

осiб.

(Ki лькi сmь пр о пuс ол,l)

Лiкар

Щиректор закладу загальноТ

середньоi освiти

Представник команди

(Пidпuс) (ПБ)
м.п.

(Пidпuс) (пБ)
м.п.

(Пidпuс) (пIБ)



Додаток 2

до Положення

звIт
про участь закладiв загальноi 1,г_,д"*i освiти у Харкiвських шкiльних лiгах

у 20|9-2020 навчальному poui

Начальник Управлiння освiти

адмiнiстрачii району
Харкiвськоi MicbKoT рали (Пidпuс)

м.п.

(пБ)

XCIIIII з 
"иду 

спорту, в якiй бере участь

Кiл un-i ar" н авчшIьних з акл адi в, Iцо

вiзьмуть участь у 2-му етапi ХСШЛ

Кiл"*i.r" yrHiB, якi взяли участь у

П.рrоr,чi 2-го етапу <<районного

молодших класlв


