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Лiга проводиться щороку вiдповiдно до стратегii розвитку KXapKiBcbKi спортивнi
шкiльнi лiги> (далi - Стратегiя), затвердженоi наказом.Щепартаменту у справах ciM'i, молодi та
спорту та ,Щепартаменту освiти Харкiвськоi MicbKoT рали вiл З0.|2.20|6 Ns 931329 (зi змiнами).

I. ЦiлiiзавданняШкiльноiлегкоатлетичноiлiги

1.1. Головними завданнями Шкiльноi легкоатлетичноi лiги е:

- виховання почуття любовi до спорту та спортивних змагань;
- форrування у бiльшостi учнiв закладiв зага.llьноТ серелньоi освiти початкового

уявлення про те, що саме у спортi найбiльш яскраво проявляються TaKi важливi цiнностi
суспiльства, як piBHicTb шансiв на успiх, досягнення успiху, прагнення буr, першим,
конкуренцiя тоцо;

- надання можливостi учням спробувати себе в рiзних видах спорту i знайти той,
який подобасться найбiльше;

- виявлення федерацiями iз видiв спорту талановитоi молодi, щоб
у подаJIьшому допомогти iй реа_гriзувати себе й, можливо, пiти у великий спорт.

1.2. Головними цiлями Лiги с:
- збiльшення кiлькостi учнiв i вихованцiв, якi систематично займаються фiзичною

культурою та спортом;
- 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 пiдлiткiв;
- збiльшення кiлькостi, рiзноманiтностi фiзкультурно-оздоровчих

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

спортивного профiлю;
- змiцнення матерiально-технiчноi бази фiзичноТ культури та спорту;
- успiшний виступ збiрних команд Харкова на всеукраТнських спортивних

змаганнях.

II. Строки i мiсце проведення Шкiльноi легкоатлетичноi лiги

Лiга проводиться протягом навчЕlльного року та включас три види aruau"",
- легкоатлетична естафета - жовтень 2019
- легкоатлетичне чотириборство - жовтень 20|9;
- багатоборство кСтарти надiй> - KBiTeHb - травень 2020.
Мiсце проведення: стадiон к,Щинамо> (вул.,Щинамiвська,3)

III. Органiзацiя та керiвництво проведенням Шкiльноi легкоатлетичноi лiги

3.1. Зага_шьне керiвництво проведенням Лiги здiйснюс Органiзачiйний KoMiTeT з

органiзацii та проведення спортивних TypHipiB серед учнiв закладiв загальноi середньоТ освiти
MicTa Харкова KXapKiBcbKi спортивнi шкiльнi лiги> (да-гri Органiзачiйний KoMiTeT),

затверджений наказом Щепартаменту у справах ciM'i, молодi та спорту та.Щепартаменту освiти
Харкiвськоi MicbKoT рали вiл 30.12.2016 J\Ъ 93/329.

3.2. Безпосередн€ проведення Лiги здiйснюсться головною суллiвською колегiею, яка
затверджуеться ГО Федерацiею легкоi атлетики XapKiBcbKoi областi. Суллiвство змагань
здiйснюеться суддями, рекомендованими ГО Федерацiею легкоi атлетики XapKiBcbKoi областi.
Суллiвство здiйснюеться вiдповiдно до офiцiйних <Правил з легкоi атлетики). Головний суддя
призначаеться ГО Фелерачiсю легкоi атлетики XapKiBcbKoT областi.



3.3. Проведення фiнальних змагань Лiги здiйснюють !епартаменти спiльно з Го
Федераuiею легкоi атлетикИ XapKiBcbKoi областi (на якомУ визнача€тЬся чемпiон Лiги).

Iv. Учасники Шкiльноi легкоатлетичноi лiги

У Лiзi беруть участь:
- кСтарти надiй> - учнi 7 класiв;
- легкоатлетичне чотириборство - учнi6-9 класiв;
- легкоатлетична естафета - учнi 8-11 класiв (по 5 команд вiд району), загагlьноосвiтнi

навчальнi заклади яких, у встановленому Стратегiею та цим Положенням порядку надшrи
зЕUIвки на rIасть.

V. Характер ШкiльноТ легкоатлетичноi лiги
Змагання носять командний характер

VI. Програма проведення Шкiльноi легкоатлетичноi лiги
.Що програми змагань з легкоi атлетики входять:

5.1. Багатоборство <Старти надiй> (Склал команди 7 юнакiв,7 лiвчат):
бiг на 60 MeTpiB;
бiг на 800 MeTpiB (дiвчата);
бiг на l000 MeTpiB (хлопцi);
еСТафеТУ 8 Х 50 MeTpiB (4 юнаки та 4 дiвчини,l-й етап - юнаки, 2-й етап - дiвчата i т.д.);
стрибки у довжину з розбiгу;
метання м'яча на дальнiсть.

5.2.Легкоатлетичне чотириборство (Склад ком.tнди 4 юнаки, 4 дiвчини):
бiг на 60 MeTpiB;
стрибкi в довжину
метання м'яча на дальнiсть
бiг на 500 MeTpiB (лiвчата);
бiг на 800 MeTpiB (хлопцi);

5.3,Легкоатлетично естафета (Склад команди б юнакiв, 4 дiвчини):
- l0 етапiв по 200м.

команда б юнакiв, та 4 дiвчини 8-1l класи.

VII. Безпека та пiдготовка мiсць проведення
7.1.Y вiдповiдностi до Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд l8 грудня 1998 рокум 2025 кпро порядок пiдготовки спортивних споруд ,та iнших спецiально вiдведених мiсць

для проведення спортивних та культурно-видовищних заходiв>
- пiдготовка спортивних споруд покладаеться на ix власникiв.
- контроль за пiдготовкою спортивноi спорули ,та забезпечення безпеки при провеленнi

змагань здiйснюе головний суддя змагань.

YIII. Умови визначення першостi та нагородження переможцiв i призерiв Шкiльноi
легкоатлетичнот лiги

8.1, Команда-переможець у кожному видi програми змагань кстарти надiй> на
першiсть школи, району, а також у фiнальних змаганнях визначасться за сумою очок
(незалежно вiд cTaTi) кращих результатiв (згiдно з таблицею нарахування очок).

команда-переможець у кожному видi програми змагань чотириборства визнача€ться за
кращою сумою результатiв Bcix учасникiв(незалежно вiд cTaTi).



Команда-переможець у легкоатлетичноi естафетi визначасться за кращою сумою Bcix
залiкових результатiв .

Загальнокомандне мiсце у комплексному залiку визначасться за найменцою сумою
мiсць, зайнятих командою в окремих видах програми змагань шкiльноi легкоатлетичноi лiги .

8.2. За умови piBHocTi очок у двох чи бiльше команд перевага надаеться командi, у якоi
бiльше I, II, III командних мiсць в особисто-команднiй першостi. У разi piBHocTi цього
покilзника перевага нада€ться командi, у якоi бiльше I, II, III мiсць в особистiй першостi.

8.З. Нагородження переможцiв i призерiв:
Нагородження переможцiв i призерiв Лiги проводиться .Щепартаментом освiти

XapKiBcbKoi MicbKoi ради, ,Щепартаментом у справах ciM'i, молодi та спорту, управлiнням з

питань фiзичноi культури та спорту XapKiBcbKoT MicbKoT ради, Фелерачiею легкоi атлетики
XapKiBcbKoi областi.

Команда,, яка перемогла у мiських змаганнях, отриму€ звання кЧемпiон Лiги>,
нагороджуеться кубком. Гравцi та офiчiйнi особи команди нагороджуються медалями за
перше мiсце, пам'ятними приза},Iи та цiнними подарунками вiд MicbKoT ради та спонсорiв
змагань

Команди, якi зайняли 2-е та 3-с мiсця на III етапi Лiги, нагороджуються дипломами.
Гравцi та офiчiйнi особи команд нагороджуються медалями вiдповiдно за друге та трете мiсце,
па]r,I'ятними призаIчIи та цiнними подарунками вiд MicbKoi ради та спонсорiв змагань.

Суллi, якi проводили другий тур змагань, нагороджуються дипломами ФедерачiТ.

IX. Умови фiнансування та матерiального забезпечення Лiги
9.1. Витрати на проведення змагань, а саме :

- оплата харчування суддiв, та iнших учасникiв заходiв;
- придбання кубкiв, дипломiв, меда-пей, цiнних призiв, та подарункiв, заохочува-пьнi

призи здiйснюсться за рахунок управлiння з питань фiзичноi культури та спорту
,Щепартаменту у справах ciM'i, молодi та спорту Харкiвськоi MicbKoi ради.

9.2.Витрати на iнформачiйно-рекламнi послуги - за рахунок Щепартаменту у справах
сiм'i, молодi та спорту XapKiBcbKoT MicbKoi ради.

Х. Строки та порядок подання заявок на участь у Шкiльноi легкоатлетичноi лiги
10.1. Строки та порядок подання навчi}льним закладом заявок на участь у Лiзi визначенi

Стратегiею.
10.2. Зага-пьноосвiтнiй навчальний заклад пiсля проведення I етапу Лiги надае на

електронну адресу .Щепартаменту у справах ciM'i, молодi та спорту Харкiвськоi MicbKoi рали
(e-mail: office2Ol2@citynet.kharkov.ua) до 1 жовтня необхiдну iнформаlliю про команду.

10.3. Iнформацiю про команду навчального закладу .Щепартамент у справах ciM'T,
молодi та спорту Харкiвськоi MicbKoi ради висвiтлюс на сайтi <XapKiBcbKi спортивнi шкiльнi
лiги> (http : //scl.kharkiv.ua).

l0.4. Команда навчirльного закладу вважаеться заресстрованою для участi у змаганнях
Лiги пiсля внесення даних про команду на сайтi <XapKiBcbKi спортивнi шкiльнi лiги>
(http ://scl.kharkiv.ua).

l0.5. Пiд час проведення мiського етапу Лiги прелставник команди подае до головноi
суддiвськоi колегiТ TaKi документи:

- заJ{вку за встановленою формою згiдно з додатком 1 до цього Положення у двох
примiрниках;

- учнiвський квиток.
10.6. Поiменнi заявки, якi не вiдповiдають встановленiй формi (згiдно з додатком 1) або

неправильно оформленi, не приймаються.
10.7. У разi невiдповiдностi наданих локументiв вищезазначеним вимогам команда не

допускаеться до участi у змаганнях Лiги.
10.8. Додаткова заrIвка учасника змагань здiйснюеться впродовж навчального року

згiдно з офiuiйним листом навчаJIьного закладу, завiреним печаткою навччlльного закладу, за



пiдписом уповноваженого працiвника та надсиласться на електронну адресу.Щепартаменту у
справах ciM'i, молодi та спорту XapKiBcbKoT MicbKoi ради (e-mail:
offi се20 l 2(Фcitvnet.kharkov.ua) з необхiдною iнформацiсю про учасника.

10.9. Вiдповiдальнiсть за правильнiсть оформлення поданоТ заявки та документiв, якi до
Hei додаються, несе керiвник загальноосвiтнього навчального закладу.

XI. Iншi умови, якi забезпечують якiсне проведення змагань Лiги
1 1.1. ,Щета-пьну iнформацiю про змагання розмiщено на сайтi http://scl.kharkiv.ua.
11.2. Щодо iнформацii, яку розмiщено на iнших iнформацiйних ресурсах, Органiзатор

змагань вiдповiдальностi не несе.



Додаток 1

до Положення

зАявкА
на участь у шкiльнiй r@рrпу) лiзi серел учнiв закладiв загальноТ серелньоI освiти

м. Харкова у _ навчальному роui

Зазначенi у списку особи пройшли наJтежне тренування i до змагань пiдготовленi
прiзвище, iм'я, по батьковi тренера (вчителя).

.Щопускасться до участi в змаганнях осiб.
(кiлькiсmь пропuсом)

Лiкар
(Пidпuс) (ПID

м.п.

,Щиректор з агально о свiтнього
навчаJIьного закладу

(Пidпuс) (ПIБ)
м.п.

Представник команди
(Пidпuс) (ПIБ)

Загальноосвiтнiй навчальний заклад
Район
Адреса
Телефон
Електронна пошта
Контактна особа шIБ. телефон)

.Щата

зlп
Прiзвище, iм'я та по
батьковi (повнiстю)

PiK
народження

Клас ,Щомашня
адреса

Щопуск, дата,
пiдпис та печатка
лiкаря навпроти

кожного прiзвища
1

2,

J.



Щодаток 2

до Положення

звIт
про участь закладiв загальноi середньоi освiти у Харкiвських шкiльних лiгах у

навчальному роцi

Район:
Кiлькiсть загшIьноосвiтнiх навч€tльних закладiв у районi:

Начальник Управлiння освiти
адмiнiстрацii раиону
XapKiBcbKoi MicbKoi ради (Пidпuс) (ПID

м.п.

ХСШЛ з виду спорту, в якiй бере участь
загаJ,Iьноосвiтнiй навчаJIьний заклад
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Кiлькiсть навчаJIьних закладiв, що
вiзьмуть участь у 2-му етапi ХСШЛ
(районний етап)
Кiлькiсть r{HiB, якi взяли участь у
2-му етапi
Дiвчат
Хлопцiв
Переможцi 2-го етапу <<районного
етапY>):

ceped юнакiв:
- молодших класiв
- старших класiв
сереd diвчаm:
- молодших класiв
- старших класiв


