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ПОЛОЖЕННЯ

про проведення змагань шкiльних лiг з видiв спорту
серед школярiв закладiв загальноi середньоi освiти
м. Харкова у 201912020 навчальному роцi пiд гаслом
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МЕТА ПРОВЕДЕННЯ

Змагання шкiльних лiг з видiв спорту серед школярiв закладiв загальноi
середньоi освiти м. Харкова у 20I9l2020 навчаJIьному роцi е невiд'емною
частиною фiзичного виховання школярiв та проводиться з метою:
- виконання MicbKoi комплексноi цiльовоТ соцiальноi програми розвитку
фiзичноi культури та спорту м. Харкова;
масового зЕLлучення дiтей та пiдлiткiв до регулярних занять фiзичною
культурою та спортом;
виховання пiдростаючого поколiння на славних традицiях харкiвського
спорту;
- вiдбору т€Lltановитих дiтей i пiдлiткiв для занять у дитячо-юнацьких
спортивних школах м. Харкова;
- виявлення наЙсильнiших команд серед закладiв загаJIьноi середньоi освiти
та найбiльш обдарованих дiтей з тих чи iнших видiв спорту.

-

-

II. КЕРIВНИЦТВО

ЗМАГАННЯМИ

Загальне керiвництво змаганнями шкiльних лiг з видiв спорту серед
школярiв закладiв заг€Lпьноi середньоi освiти м. Харкова у 20|912020
навч€Lпьному роцi здiйснюють Щепартамент у справах ciM'T, молодi та спорту,
управлiння з питань фiзичноi культури та спорту та Щепартамент освiти
Харкiвськоi мiськоi ради на ocнoBi розробленоТ та затвердженоТ <Стратегii
розвитку Харкiвських спортивних шкiльних лiг>.
Органiзацiя та контроль за проведенням першого та другого етапiв
змагань покладаються на районнi в MicTi XapKoBi управлiння освiти та
вiдповiднi федерацii з видiв спорту.
Безпосередне проведення змагань покладаеться на судлiвськi колегiТ,
визначенi та затвердженi вiдповiдними федерацiями з видiв спорту.
III. ЕТАПИ ЗМАГАНЪ

-

Програма передбача€ проведення змагань у три етапи:
1 етап-змагання у класах, школах;
2 етап-змагання в районах MicTa серед збiрних команд загаJIьноосвiтнiх

навчЕuIьних закладiв;

- З етап-фiнальнi MicbKi змагання серед
навч€Lльних

команд заг€шьноосвiтнiх
закладiв - переможцiв районних змагань (згiдно з к€Lлендарем).

IV. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
.Що участi у фiнальних змаганнях кожноТ лiги з того чи iншого виду
спорту допускаються збiрнi команди закладiв загальноi середньоi освiти переможцiв районних змагань. OKpeMi вимоги до учасникiв змагань
визначаються у Положеннях з кожного виду спорту, розроблених
вiдповiдними спортивними федерачiями. Учнi училищ фiзичноТ культури

та Харкiвського

республiканського лiцею-iнтернату спортиВнОГО

профiлю до змагань не допускаються. YciM учасникам фiнальних мiСЬКИХ
змагань необхiдно мати при собi документ, який засвiдчуе особу i Bik
(учнiвський квиток або довiдку з мiсця навчання).
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VI. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРВМОЖЦIВ
право брати участь у фiна_rrьних мiських змаганнях надаеться

суддiвською колегiею за умови надання звiту (за 3 днi до проведення) про
проведення фiнальних районних змагань.
Змагання з видiв спорту проводяться згiдно з дiючими правилами.
ПОЛОЖення З кожного виду змагань розробляються вiдповiдною
спортивНою федерацiеЮ (згiдно з типовим Положенням), затверджуються i
узгоджуються вiдповiдним чином.
УЧаСть коМанд вiд районiв MicTa в змаганнях лiг з 11 видiв спорту е
обов'язковою.

Результати змагань

з

армрестлiнгу

в

загальний залiк

не

зараховуються.
У Загальний залiк йдуть кращi результати, що показанi у фiнальних
мiських змаганнях iз 8 видiв спорту. За перше мiсце команда отримус - 1
ОЧКО; За ДРУГе - 2 очки i т. д. Загальне мiсце раЙонам MicTa в змаганнях
ШКiЛЬНИх лiг з видiв спорту визначаеться за найменшою сумою мiсць
(набраних очок).

Пр"

виявленнi порушень (пiдставка учасника тощо) дiйсного

ПОложення, представник команди, який подае протест, повинен повiдомити

ГОЛОВного суддю змагань та подати письмовий мотивований протест у
КОЛеГiю сУллiв до закiнчення змагань (в iгрових видах змагань не пiзнiше,
нiж через 24 год. пiсля завершення гри). При пiдтвердженнi порушень
результати команди анулюються, а район, який вона представля€,
отриму€ останн€ мiсце та 5 штрафних очок.
За неявку команди для участi у фiнальних мiських змаганнях з
бУДь-якого виду спорту команда району автоматично займае останн€
мiсце.
Щi результати обов'язково зараховуються в загальнокомандний
залiк змагань.
У випаДку piBHoi кiлькостi очок у загальнокомандному залiку перевага
надаеться району, який мае бiльше I,2,3 i т. д. мiсць.
Пр" визначеннi мiсць в окремих видах спорту при piBHocTi цих
Пок€Вникiв переможець визнача€ться за кращим результатами показаними

юнаками старшого BiKy.

При вiдсутностi протестiв головнi сулдiвськi колегiТ з видiв спорту
ПОВиннi У 30 хвилинниЙ TepMiH пiсля завершення змагань затвердити та
оприлюднити iх результати.

чII. нАгородяtЕння
Команди районiв, якi посiли 1-3 мiсця у загальнокомандному залiку,
наГороджуються кубками вiд XapKiBcbKoi MicbKoi ради i дипломами
Управлiння з питань фiзичноi культури та спорту Харкiвськоi MicbKoi ради.
Команди та учасники, якi посiли 1-З мiсця в окремих видах спорту,
нагороджуються згiдно з положенням про змагання з кожного виду спорту.

ЧПI. ФIНАНСУВАННЯ
Витрати на проведення мiських змагань шкiльних лiг з видiв спорту

серед школярiв закладiв заг€шьноТ середньоi освiти м. Харкова у 201912020
навчЕtльному роцi, а саме:
- оплата харчування суддiв та iнших учасникiв заходiв;
- медичне обслуговування;
- органiзацiя та проведення урочистих церемонiй нагородження переможцiв
та призерiв змагань;
- придоання KyoKlB, дипломlв та медаJIеи, цlнних призlв та подарункlв, оплата
послуг спортивних споруд здiйснюсться за рахунок управлiння з питань
фiзичноТ культури та спорту Щепартаменту у справах сiм'I, молодi та спорту
XapKiBcbKoi MicbKoi ради.
Витрати на виплату заохочув€tльних грошових призiв та iнформацiйноза рахунок .Щепартаменту у справах ciM'i, молодi та
рекламнi послуги
спорту Харкiвськоi мiськоi ради.

-

Ix.

зАявки

Заявки на участь у змаганнях розробляються i подаються в порядку та в
термiни визначенi в п.1 <Стратегii розвитку Харкiвських спортивних
шкiльних лiп>.
Вiдповiдальнiсть за TexHiKy безпеки та медичний контроль по допуску
до змагань, оформлення заявок несуть безпосередньо управлiння освiти
Адмiнiстрацiй районiв XapKiBcbKoi мiськоI ради.

l

Х. IНШt УМОВИ, ЯКI ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЯКIСНЕ ПРОВЕДЕННЯ

ЗМАГАНЬ ЛIГИ

до 15

листопада угrравлiння освiти адмiнiстрацiй районiв
XapKiBcbKoi MicbKoi ради надають до .Щепартаменту у справах сiм'i, молодi та
lЩороку

спорту MicbKoi ради

на

електронну адресу

(e-mail:
office2O12@citynet.kharkov.ua) звiт про участь загальноосвiтнiх навчальних
закладiв у ХСШЛ, згiдно з додатком до цього Положення.

Заступник директора Щепартаме
начаJIьник управлiння з питань
фiзичноi культури та спорту

Курашов

до Положення

звIт

про участь закладiв загальноТ середньоi освiти у Харкiвських шкiльних лiгах у
навчальному рочi

хсшл

з виду спорту, в якiй бере участь загальноосвiтнiй н

Кiлькiсть навчальних закладiв, що
вiзьмугь участь у 2-му етапi ХСШЛ
Кiлькiсть yrHiB, якi взяли участь у

Переможцi 2-го етапу <<районного

Начальник Управлiння освiти

адмiнiстрацii

XapKiBcbKoi MicbKoi ради

району
.(Пidпuс)

(пIБ)

м.п.

