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ПОЛОЖЕННЯ
про органiзацiю та проведення xapkiBcbkoi спортивноi шкiльноi лiги
гандболу

серед учнiв закладiв загальноI середньоТ освiти
на 20|912020 навчальний piK

XapKiB

з

Лiга проводиться щороку вiдповiдно до стратегii розвитку <XapKiBcbKi спортивнi
шкiльнi лiги> (далi - Стратегiя), затвердженоi наказом Щепартаменту у справах ciM'i,
молодi та спорту та,Щепартаменту освiти XapKiBcbKoi MicbKoT ради вiд 30.12.20lб ]ф
9ЗlЗ29 (зi змiнами), з метою популяризацii виду спорту, залучення максимапьноi
кiлькостi учнiв до регулярних занять фiзичною культурою та спортом, полiпшення
фiзичного стану учнiв.
I. Щiлi i завдання

Лiги

Лiги с:
виховання почуггя любовi до спорту та спортивних змагань;
формування у бiльшостi учнiв загальноосвiтнiх навчаJIьних закладiв
початкового уявлення про те, що саме у спортi найбiльш яскраво проявляються TaKi
важливi цiнностi суспiльства, як piBHicTb шансiв на успiх, досягнення успiху, прагнення
1.1. Головними завданнями

-
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спробувати себе в рiзних вид€lх спорту i знайти

той, який подобасться найбiльше;
виявлення федерацiями iз видiв спорту таJIановитоi молодi, щоб
у подальшому допомогти iй реалiзувати себе й, можливо, пiти у великий спорт.
1.2. Головними цiлями Лiги с:
збiльшення кiлькостi учнiв i вихованцiв, якi систематично займаються
та спортом;
культурою
фiзичною
полiпшення фiзичного стану учнiв i вихованцiв у системi освiти MicTa
Харкова;
пiдвищення рiвня фiзичного та морального розвитку дiтей, пiдлiткiв
i молодi;
зниження показникiв асоцiа.пьноi поведiнки серед дiтей i пiллiткiв;
збiльшення кiлькостi, рiзноманiтностi фiзкультурно-оздоровчих
та спортивно-масових послуг;

-

-

-

_
-

пiдвищеннярiвняпрофесiйноТкомпетентностiпедагогiвфiзкультурноспортивного профiлю;
змiцнення матерiапьно-технiчноi бази фiзичноi культури та спорту;
успiшний виступ збiрних команд Харкова на всеукраiнських спортивних
змаганнях,
II. Строки i мiсце проведення Лiги

2.1. Лiга проводиться щороку протягом 5 мiсяцiв та включае три етаТIи:
I етап (з 01.10.19р. по 31.10.19p.) - формування збiрних команд загальноосвiтнiми

навчальними закладами;
II етап (з 01.11.19p. по 20.12.|9р. - районний етап;
III етап (з 15.01.20p. по 28.02.20р.) - мiський етап.
2.1. Графiк проведення II та III етапiв Лiги:

III. Органiзацiя та керiвництво проведенням Лiги
Лiги здiйснюе Органiзацiйний KoMiTeT з
TypHipiB
серед учнiв закладiв загапьноi середньоi
органiзацii та проведення спортивних
освiти MicTa Харкова <XapKiBcbKi спортивнi шкiльнi лiги> (далi - Органiзацiйний
KoMiTeT), затверджений наказом пЩепартаменту у справах ciM'T, молодi та спорту та
.Щепартаменту освiти XapKiBcbKoi MicbKoi ради вiл 30.12,20lб Ns 93/329.
3.2. Безпосереднс проведення Лiги здiйснюеться головною суллiвською колегiсю,
що затверджу€ться Федерацiсю гандболу. Суддiвство змагань здiйснюсться суддями,
рекомендованими Федерацiсю гандболу. Суллiвство здiйснюеться вiдповiдно до
офiцiйних <Правил з гандболу>. Головний сулля призначаеться Федерацiсю гандболу,
лiкар одночасно виступае заступником головного суллi.
3.3. Проведення Лiги здiйснюють:
3.1. Зага:rьне керiвництво проведенням

-

заклади загальноi серелньоi освiти (ле формуються
на I етапi (шкiльний етап)
збiрнi команд шкiл);
на II етапi (районний етап) - управлiння освiти алмiнiстрачiй районiв XapKiBcbKoi
MicbKoi ради спiльно з Федерацiею гандболу (на якому визначасться переможець
районних змагань, який отриму€ право участi у 3-му етапi Лiги);
на III етапi (мiський етап) * .Щепартаменти спiльно з Федерачiсю гандболу (на
якому визначаеться чемпiон Лiги).

IV. Учасники Лiги
4.1. У Лiзi беруть участь учнi 2007-2008 р.н., заклади заг€цьноТ серелньоТ освiти
яких, у встановленому Стратегiсю та цим Положенням порядку над€rли заявки на участь.
4.2,На II етапi Лiги проводяться районнi змагання, у яких беруть участь збiрнi
команди навч.Iльних закладiв. Склад команди: 14 дiвчат, 14 хлопцiв), вчитель фiзичноi
культури та керiвник загальноосвiтнього навччшьного закJIаду.
4.3. У III етапi Лiги беруть участь збiрнi команди загальноосвiтнiх навчаJIьних
закладiв-переможцiв II етапу (9 команд).

Y. Характер Лiги
Змагання носять командний характер.

VI. Програма проведення Лiги
6.1. Районний етап:

Систему розiграшу визначае Головна суллiвська колегiя в залежностi вiд кiлькостi
команд в районi.
Команда, яка одержала перемогу у фiна-rrьному матчi II (районного) етапу Лiги,
отримуе можливiсть взяти участь у III етапi Лiги (мiський етап).

Мiський етап:
На III етапi змагання проводяться в групах за коловою системою (склал груп
б.2.

визнача€ться

за жеребкуванням). Всього 9 команд.

Суллiвська колегiя залишае за собою право змiнити систему проведення змагань
залежно вiд кiлькостi заявлених команд,

VII. Безпека та пiдготовка мiсць проведення
Пiдготовка спортивних споруд здiйснюеться вiдповiдно до Положення про
порядок пiдготовки спортивних споруд та iнших спецiа-ltьно вiдведених мiсць для
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходiв, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 18 грудня 1998 року N9 2025.
VIII. Умови визначення першостi та нагородження переможцiв i призерiв Лiги
8.1. Визначення першостi: У змаганнях командам нараховуються за перемогу - 2
1 очко, за пора:}ку - 0 очок. У разi неприбуття команди на одну гру iй
очка, за нiчию

-

команда
зараховуеться поразка з рахунком 0:10. У разi неприбуття на другу гру
за
найбiльшою
команд
визначаються
мiсця
знiмаеться вiд участi у змаганнях. Пiдсумковi
сумою очок, якi вони отримали протягом участi в змаганнях. За умови однаковоi
кiлькостi очок у двох або бiльше команд мiсця розполiляються за;
- бiльшою

-

кiлькiстю очок у iграх мiж ними;

- кращою рiзницю м'ячiв у iграх мiж ними;
- краrцою рiзницею закинутих та пропущених м'ячiв у Bcix iграх;
- бiльшою

кiлькiстю перемог у Bcix iграх;

- бiльшою

кiлькiстю зzкинутих м'ячiв у Bcix iграх;

- жеребкування.

8.2. Нагородження переможцiв i призерiв:
Нагоролження переможцiв i призерiв Лiги проводиться .Щепартаментом освiти
XapKiBcbKoT MicbKoT ради, !епартаментом у справах ciM'i, молодi та спорту, управлiнняIvI з
питань фiзичноi культури та спорту XapKiBcbKoi MicbKoi ради, Фелерачiею ганлболу

XapKiBcbKoi областi.

Команда, яка перемогла на II етапi Лiги, отриму€ звання <Чемпiон районних
змагань <Шкiльна гандбольна лiга>о нагороджусться кубком. Гравцi та офiцiйнi особи
команди нагороджуються дипломами, медалями за перше мiсце, пам'ятними призами та
цiнними подарункаNIи вiд мiськоi рали та спонсорiв змагань.
Команди, якi зайняли 2-е та 3-с мiсця на II етапi Лiги, нагороджуються
дипломами. Гравцi та офiчiйнi особи команд нагороджуються дипломами та медалями
вiдповiдно за друге та третс мiсця, пам'ятними призами та цiнними подарунками вiд
MicbKoi ради та спонсорiв змагань.
Чемпiон II етапу Лiги здобувас право брати участь у III етапi Лiги (серед командпереможцiв районiв MicTa).
Команда, яка перемогла на III-My етапi мiських змагань, отримуе звання кЧемпiон
Лiги>, нагороджуеться кубком. Гравui та офiцiйнi особи команди нагороджуються
медалями за перше мiсце, пам'ятними призами та цiнними подарунка]\{и вiд MicbKoT ради
та спонсорiв змагань
Команди, що зайняли 2-е та 3-е мiсця на III етапi Лiги, нагороджуються
дипломами. Гравцi та офiцiйнi особи команд нагороджуються медzrлями вiдповiдно за
друге та трете мiсце, пам'ятними призами та цiнними подарунками вiд MicbKoi ради та
спонсорiв змагань.
Суллi, якi проводили лругий тур змагань, нагороджуються дипломами Федерацii
IX. Умови фiнансування та матерiального забезпечення Лiги
9.1. Фiнансове забезпечення Лiги передбачаеться за рахунок коштiв мiського
бюджету та залучення позабюджетних джерел, не заборонених законодавством УкраiЪи.
9.2, Витрати на проведення Лiги, а саме:
- оплата харчування суллiв та iнших учасникiв заходiв;
- медичне обслуговування;
- заохочувальнi грошовi призи;
- придбання кубкiв, меда-пей та дипломiв, цiнних призiв та поларункiв
здiйснюеться за рахунок Управлiння з питань фiзичноТ культури та спорту.Щепартаменту
у справах ciM'i, молодi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoi ради.
за рахунок .Щепартаменту
9.3. Витрати на iнформацiйно-рекламнi послуги
у справах ciMoi, молодi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoi ради.

-

Х. Строки та порядок подання заявок на участь у Лiзi
l0.1. Строки та порядок подання закладом загальноi серелньоТ освiти заявок на
участь у Лiзi визначенi Стратегiею.
10.2. Заклад зага-гlьноi середньоi освiти пiсля проведення I етапу Лiги надас на
електронну адресу .Щепартаменту у справах ciM'T, молодi та спорту XapKiBcbKoT MicbKoi
ради (e-mail: office20l2@citynet.kharkov.ua) до 1 л49топада необхiдну iнформачiю про
команду.
10.3. Iнформацiю про команду закладу зага,цьноi серелньоi освiти ,Щепартамент у
справах ciM'T, молодi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoi ради висвiтлюе на сайтi <XapKiBcbKi
спортивнi шкiльнi лiги> (http ://scl.kharkiv. ua).

l0.4. Команда закладу загальноi середньоi освiти вважа€ться заресстрованою для
участi у II етапi Лiги пiсля внесення даних про команду на сайтi KXapKiBcbKi спортивнi
шкiльнi лiги> (http://scl.kharkiv.ua).
10.5. Пiд час проведення II етапу Лiги прелставник команди подас до головноi
суддiвськоi колегiТ TaKi документи:
зЕuIвку за встановленою формою згiдно з додатком l до цього Положення у
примiрниках;
двох
учнiвський квиток.
10.6. Команди учасницi III етапу Лiги визначаються за результатами II етапу Лiги.
10.7. Пiд час проведення III етапу Лiги представник команди подас до головноТ
суддiвськоi колегii TaKi локументи:
збIвку за встановленою формою згiдно з додатком 1 до цього Положення у
примiрниках;
двох
учнiвський квиток.
10.8. Поiменнi заявки, якi не вiдповiдають встановленiй формi (згiдно з додатком
1) або неправильно оформленi, не приймаються.
10.9.
разi невiдповiдностi наданих локументiв вищезазначеним вимогам
команда не допускаеться до участi у II та III етапах Лiги.
10.10. Додаткова з.uIвка гравця здiйснюеться впродовж навчального року згiдно з
офiцiйним листом закладу загальноi серелньоi освiти, завiреним печаткою закладу
загальноi середньоi освiти, за пiдписом уповноваженого працiвника та надсилаеться на
електронну адресу .Щепартаменту у справах ciM'i, молодi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoT
рали (e-mail: office2012@citynet.kharkov.ua) з необхiдною iнформачiею про гравця.
правильнiсть оформлення поданоi заrIвки та
10.1 1 . Вiдповiда_пьнiсть
документiв, якi до Hei додаються, несе керiвник закладу загальноТ середньоТ освiти.

-

-

-

У

за

XI. Iншi умови, якi забезпечують якiсне проведення змагань Лiги
l 1.1. Щороку до 15 листопада управлiння освiти адмiнiстрацiй районiв
XapKiBcbKoi MicbKoi ради надають ло.Щепартаменту у справах ciM'T, молодi та спорту
MicbKoi ради на електронну адресу (e-mail: office2012@citynet.kharkov.ua) звiт про участь
загальноосвiтнiх навчаJIьних закладiв у ХСШЛ, згiдно з додатком 2 до цього Положення.
l 1.2. Щета"пьну iнформацiю про змагання розмitцено на сайтi http://scl.kharkiv.ua.
1

1.3.

Щоло iнформачii, яку розмiщено на iнших iнформачiйних

Органiзатор змагань вiдповiдальностi не несе.

ресурсах,

Додаток 1
до Положення
на участь у

шкiльнiil

зАявкА

спорmй лiзi серел учнiв закладiв загальноi середньоi
навчальному роцi
освiти м. Харкова у _
(вц,d

Заклад загшlьноi середньоi освiти
Район
Адреса
Телефон
Електронна пошта
Контактна особа (ПIБ, телефон)
,Щата

зlп

Прiзвище, iм'я та по
батьковi (повнiстю)

PiK
народження

Клас

.Щомашня

адреса

.Щопуск, дата,

пiдпис та печатка
лiкаря навпроти
кожного прiзвица

1.

2.
J.

Зазначенi

у списку особи пройшли належне тренування i до змагань пiдготовленi

,Щопускаеться до участi в змаганнях

Лiкар

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

(Пidпuс)

(ПID
м.п.

,Щиректор закладу
загальноТ середньоi освiти

(Пidпuс)
м.п.

Представник команди

(Пidпuс)

(ПID

(ПID

Додаток 2
до Положення

звIт

про участь закладiв загальноI середньоi освiти у Харкiвських шкiльних лiгах у
навчальному роui
Район:

Кiлькiсть загальноосвiтнiх навчальних закладiв у районi

ХСШЛ
кетбольна
лiга

:

з виду спорту, в якiй бере участь загальноосвiтнiй навчilIьний заклад

кетбольна
Лiга 3х3

Лiга з
чiрлiдингу

Бадмiнтонна
лiга

Гандбольна
лiга

атлет

кiлькiсть
навчальних
закладiв,
що вiзьмуть
участь у 2му етапi

хсшл

(районний

кiлькiсть
учнiв, якi
взяли

участь у

Переможцi
2-го етапу
,<<районного

- старших

класiв

- старших

класiв

Начальник Управлiння освiти
адмiнiстрацii
району
XapKiBcbKoi мiськоi рали

(Пidпuс)
м.п.

Лiгi
легв

(пID

