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Лiга проводиться щороку вiдповiдно до стратегii розвитку <XapKiBcbKi спортивнi
шкiльнi лiги> (да_пi - Стратегiя), затвердженоi наказом,ЩепартаN{енту у справах ciM'i, молодi та
спорту та.Щепартаменту освiти XapKiBcbKoi MicbKoi ради вiд З0.|2.2016 Jф 93/З29 (зi змiнами).

I. Цiлi i завдання Лiги
1.1. Головними завданнями Лiги е:

- виховання почуття любовi до спорту та спортивних змагань;
- формування у бiльшостi учнiв закладiв загальноi освiти початкового уявлення про

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

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

- виявлення фелераuiями iз видiв спорту та-пановитоi молодi, щоб

у подальшому допомогти iй реалiзувати себе йо можливо, пiти у великий спорт.
1.2. Головними цiлями Лiги е:

- 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 морi}льного розвитку дiтей, пiдлiткiв

i молодi;
- зниження показникiв асоцiальноi поведiнки серед дiтей i пiдлiткiв;

рiзноманiтностi- збiльшення кiлькостi,
та спортивно-масових послуг;

- пiдвищення рiвня професiйноi компетентностi
спортивного профiлю;

- змiцнення матерiально-технiчноi бази фiзичноi культури та спорту;
- успiшний виступ збiрних команд Харкова на всеукраiнських спортивних

змаганнях.

II. Строки i мiсце проведення Лiги
Лiга проводиться протягом 2018-2019 навччlльного року та включа€ три етапи:

I етап (з 01.10.19 по 01.12.19) - формування збiрних команд загальноосвiтнiми
навчa}льними закладами;

II етап (з 10.12.19 по 25.|2.19)- районний етап;
III етап (з 10.01.20 по 22.0З.20) - мiський етап.
2.1. Графiк проведення II та III етапiв Лiги:

III. Органiзацiя та керiвництво проведенням Лiги
3.1. Загальне керiвництво проведенням Лiги здiйснюе Органiзачiйний KoMiTeT з

органiзацiiта проведення спортивних TypHipiB серед учнiв закладiв загапьноТ середньоi освiти
MicTa Харкова <XapKiBcbKi спортивнi шкiльнi лiги> (да:ri Органiзаuiйний KoMiTeT),

затверджений наказом ,Щепартаменту у справах сiм'I, молодi та спорту та.Щепартаменту освiти
XapKiBcbKoi MicbKoT рали вiл 30.12.20l б ]ф 93/329.

3.2. Безпосереднс проведення Лiги здiйснюсться головною суллiвською колегiсюо яка

затверджу€ться ВПГО (УФРЛ) у Харкiвськiй областi Суллiвство змагань здiйснюеться
суддями, рекомендованими ВПГО (УФРЛ) у Харкiвськiй областi. Суллiвство здiйснюстЬся
вiдповiдно до офiцiйних <Правил регбi-5>. Головний суддя призначаеться ВПГО <УФРЛ> У
Харкiвськiй областi, лiкар одночасно виступае заступником головного суллi.

З.3. Проведення Лiги здiйснюють:
на I етапi (шкiльний етап) - заклади зага.гtьноi середньоi освiти (ле формуються збiрнi

команд шкiл);

ф iзкультурно-оздоровчих

педагогiв фiзкультурно-



на II етапi (районний етап) - управлiння освiти адмiнiстрацiй районiв
MicbKoT ради спiльно з ВПГО (УФРЛ) у Харкiвськiй областi (на якому
переможець районних змагань, який отримуе право участi у 3-му етапi Лiги);

на III етапi (мiський етап) - ЩепартаN.Iенти спiльно з ВПГО <УФРЛ> у
областi (на якому визначаеться чемпiон Лiги).

XapKiBcbKoi
визначасться

Харкiвськiй

IY. Учасники Лiги
4,1. У Лiзi беруть участь учнi 5-7 (до t2 poKiB) класiв, загальноосвiтнi навчальнi заклади

яких, у встановленому Стратегiсю та цим Положенням порядку надчrли заявки на участь.
4.2.На II етапi Лiги проводяться районнi змагання, у яких беруть участь збiрнi команди

навчаJIьних закладiв. Склад команди: 15 учасникiв ( лiвчат та хлопчикiв), вчитель фiзичноi
культури та керiвник загальноосвiтнього навчального закладу,

4.3. У III етапi Лiги беруть участь збiрнi команди загальноосвiтнiх навчiIльних закладiв-
переможцiв та призери II етапу (24 команд),

4.4. До початку змагань третього етапу представник кожного району вiд якого
виступають по двi команди визначас та нада€ головному суллi iнформачiю про командУ,

результат виступу якоi буле зараховуватись вiдповiдному району до загаJIьного залiку
змагань.

V. Характер Лiги (змагання особистi, командпi, особисто-команднi)
Змагання носять командний характер.

VI. Програма проведення Лiги
6.1. Районний етап:
Розiгруються перше, друге i трете мiсця. За пiдсумками змагань II етапу формуються

групи лля розiграшу у III у змаганнях третього етапу.

6.2. Мiський етап:
На III етапi беруть участь 24 команди, якi розлiленi на групи за результатами II етапу.

суллiвська колегiя залиша€ за собою право змiнити систему проведення змагань

заJIежно вiд кiлькостi заявлених команд.

VII. Безпека та пiдготовка мiсць проведення
Пiдготовка спортивних споруд здiйснюеться вiдповiдно до Положення про поряДок

пiдготовки спортивних споруд та iнших спецiально вiдведених мiсць для проведення масових
спортивнИх та кульТурно-видОвищниХ заходiв, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 18 грудня 1998 року Jф 2025.

VIII. Умови визначення першостi та нагородження переможцiв i призерiв Лiги

8. 1. Визначення першостi:
8.2. Нагородження переможцiв i призерiв:

о У змаганнях II етапу Bci команди грають за кубковою системою . Спочатку 24 команди-

учасниць за допомогою жеребкування розподiляються на |2 пар. Команда, яКа

перемогла, виходить до наступного кола змагань (1 / 4фiнала). Переможенi команди
вибувають з TypHipy. Команди, якi отрима.гlи право грати в 1/4 фiналу, розподiляються
за допомогою жеребу на 4 пари. Команди кожноi пари зiграють мiж собою . КоманДа,

яка переМогла, вихОдить дО пiвфiналУ TypHipy, переможенi команди вибувають зi

змагань.
о У пiвфiна-пах зiграють: переможець пари l з переможцем пари 2, а також переможець

пари 3 з переможцем пари 4. Переможцi виходять у фiнал, а переможенi зiграють у
матчi за трете мiсце.

о Якщо за результатами iгор 1/8 фiналу або 1l4 фiналу переможець пари не визначився,

призначаеться додатковий час - один тайм трива.гtiстю 3 хвилини ло першоi спроби.



Якщо за цей час команди не занесли спробу, призначасться другий додатковий тайм, а з

кожноi команди вибувае по одному гравчевi. На третiй додатковий тайм знiмасться ще
по одному гравцевi. Я*що i пiсля третього додаткового тайму в грi зафiксована нiчия,
переможець визнача€ться за допомогою жереба.
Така ж процедура визначення переможця застосовуеться в пiвфiна-llьних iграх i фiна,ri ,

а також у грi за трете мiсце, якщо в основний час жодна з команд не досягла переваги,
Пiд час змагань II та III етапу у кожного гравця мае були документ, який пiдтверджус,
що даний )п{ень е учасником лiги (посвiдчення учасника лiги Шрл м. Харкова).
У ПI етапi змагань беруть участь 24 команд, якi розподiленi за групами за

результатами першого етапу.
Склад груп для проведення III етапу змагань визначасться з урахуванням пiдсумкiв
IIетапу. Команди , що зайняли 1 i 4 мiсця в II етапi, входять в групу <<А>, а Ti що
зайняли 2 i З мiсця, в групу <Б>>. Розподiл решти 12 команд по двом зазначеним групам
здiйснюеться за допомогою жереба,

Iгри в групах проводяться за коловою системою (кожен з кожним).
Нарахування очок у вiлбiркових турах здiйснюеться наступним чином: перемога - 3

очки,нiчия - 2 очка, поразка - l очко.
При piBHocTi набраних очок у двох i бiльше команд iх пiдсумковi мiсця в групах
визначаються за рiзниuею занесених i пропущених спроб у Bcix вiдбiркових турах. У
разi piBHocTi i цих показникiв береться до уваги безпосерелнiй результат гри мiж
командами. При нiчийному результатi цiсi гри бiльш високе пiдсумкове мiсце займае
команда, що мас найбiльше число занесених спроб у Bcix iграх.
Черговiсть iгор визначаеться календарем змагань.
У фiнальному Typi вiзьмуть участь Bci 24 команди. Команди, якi зайняли 1-2 мiсця в
групах, розiграють звання чемпiона Харкiвськоi Шкiльноi регбiйноI лiги. Команди, якi
зайняли 3-4 мiсця в групах, зiграють у втiшному TypHipi на призи РК <Легiон XIII>.
Команди, якi зайняли 5-6 мiсця в групах, розiграють кубок УФРЛ, а команди, якi
зайняли7-8 та 9 мiсця, розiграють кубок ФРУ.
Фiна;lьний тур проводиться за олiмпiйською системою. У пiвфiналах зiграють команди:
lА-2Б, lБ-2А, 3А-4Б, 3Б-4А, 5А-6Б, 5Б-бА, Переможцi у пiвфiна_lrах зiграють у фiналах
TypHipiB, а переможенi розiграють З-4 мiсця. Команди, якi зайняли 7,8 та 9 мiсчя у
групах зiграють кожен з кожним в одне коло.

о Фiнальний тур вiдбудеться у KBiTHi 2020 року.
о Змагання та розподiлення мiсць серед команд-учасниць проводяться вiдповiдно до

Офiцiйних Правил з регбi-5.
о За неявку команди на гру зараховуеться технiчна поразка 0:20 та команда отримуе 0

(нуль) очок. За другу неявку на гру команда знiмаеться iз змагань. Очки, що були
набранi в iграх iз цiею командою, не враховуються.

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 XapKiBcbKoi MicbKoI рали,ВПГО кУФРЛ> у Харкiвськiй
областi

Команда, що перемогла на II етапi Лiги, отримус звання кЧемпiон районних змагань
<Шкiльна лiга регбiлiг>>, нагороджу€ться кубком. Гравчi та офiuiйнi особи команди
нагороджуються золотими медалями та цiнними подарунками.

Команди, якi зайняли 2-е та З-е мiсця на II етапi Лiги, нагороджуються кубками та
дипломами. Гравцi та офiuiйнi особи команд нагороджуються вiдповiдно срiбними та
бронзовими мед€}лями (2-З мiсце) i цiнними подарунками (2-4 мiсце).

Чемпiон та призери II етапу Лiги здобувас право брати участь у III етапi Лiги (серед

команд районiв MicTa, якi посiли призовi мiсця в II етапi Лiги).

о
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Команда, яка перемогла на III-My етапi мiських змагань, отримуе звання <Чемпiон
Лiги>, нагороджуеться кубком. Гравчi та офiчiйнi особи команди нагороджуються золотими
медалями, пам'ятними призами та цiнними подарунками вiд MicbKoT рали та спонсорiв
змагань.

Команди, якi зайняли 2-е та 3-е мiсця на III етапi Лiги, нагороджуються кубками та
дипломами. Гравцi та офiчiйнi особи команд нагороджуються вiдповiдно срiбними та
бронзовими медаJIями, пам'ятними призами та цiнними подарунками вiд MicbKoi ради та
спонсорiв змагань.

У кожному матчi, на 2 та 3 етапахо призначаються кращi гравцi матчу, якi
нагороджуються пам'ятними призами.

На 3 етапi визначаеться кращий бомбардир, та кращi гравui лiги, якi нагороджуються
памОятними призаN,Iи

Суллi, якi проводили другий тур змагань, нагороджуються дипломаi,Iи Фелерачii.

IX. Умови фiнансування та матерiального забезпечення Лiги
9.1. Фiнансове забезпечення Лiги передбачасться за рахунок коштiв мiського бюджету

та залучення позабюджетних джерел, не заборонених законодавством Украiни,
9.2. Витрати на проведення Лiги, а саме:
- оплата харчування суллiв та iнших учасникiв заходiв;
- медичне обслуговування;
- придбання кубкiв, медалей та дипломiв, цiнних призiв та подарункiв здiйсню€ться за

рахунок Управлiння з питань фiзичноi культури та спорту .Щепартаменту у справах ciM'T,

молодi та спорту XapKiBcbKoi мiськоi ради.
9.3. Витрати на iнформацiйно-рекламнi послуги за рахунок .Щепартаменту

у справах ciM'i, молодi та спорту XapKiBcbKoi MicbKoi ради.

Х. Строки та порядок подання заявок на участь у Лiзi
10.1.Строки та порядок подання загаJIьноосвiтнiм навчzlльним закладом заJIвок на

участь у Лiзi визначенi Стратегiею.
10.2. Загальноосвiтнiй навчальний заклад пiсля проведення I етапу Лiги надае на

електронну адресу .Щепартаменту у справах ciM'i, молодi та спорту XapKiBcbKoT MicbKoi рали
(e-mail: office20l2СФcitvnet.kharkov.ua) до 1 жовтня необхiдну iнформаuiю про команду.

10.3. Iнформацiю про команду загальноосвiтнього навчаJIьного закладу Щепартамент у
справах ciM'i, молодi та спорту XapKiBcbKoT MicbKoT ради висвiтлюе на сайтi KXapKiBcbKi
спортивнi шкiльнi лiги> (http://scl.kharkiv.ua).

l0.4. Команда загаJIьноосвiтнього навчального закладу вважа€ться зареестрованою для

участi уII етапi Лiги пiсля внесення даних про команду на сайтi <xapkiBcbki спортивнi шкiльнi
лiги> (http :/iscl.kharkiv.ua).

10.5. Пiд час проведення II етапу Лiги представник команди подае до головноi
суддiвськоi колегii TaKi документи:

- заJIвку за встановленою формою згiдно з додатком 1 до цього Положення у двох
примiрниках;

- учнiвський квиток.
10.6. Команди учасницi III етапу Лiги визначаються за результатами II етапу Лiги.
10.7. Пiд час проведення III етапу Лiги прелставник команди подас до головноТ

суддiвськоi колегii TaKi документи:
- заJIвку за встановленою формою згiдно з додатком l до цього Положення у двох

примiрниках;
- учнiвський квиток.
10.8. Поiменнi заявки, якi не вiдповiдають встановленiй формi (згiлно з додатком l) або

неправильно оформленi, не приймаються.



10.9. У разi невiдповiдностi наданих локlментiв вищезазначеним вимогtlм команда не

допускасться до участi у II та III етапах Лiги,
10.10, Додаткова заявка гравця здiйснюсться впродовж навчаJIьного року згiдно з

офiцiйним листом загальноосвiтнього навчального закладу, завiреним печаткою
загальноосвiтнього навчального закладу, за пiдписом уповноваженого прачiвника та
надсиласться на електронну адресу .Щепартаменту у справах сiм'i, молодi та спорту
XapKiBcbKoT MicbKoi ради (e-mail: office2012@citynet.kharkov.ua) з необхiдною iнформачiею
про гравця.

l0.11. Вiдповiда;lьнiсть за правильнiсть оформлення поданоi заявки та документiв, якi

до неi додаються, несе керiвник загальноосвiтнього навчального закладу.

XI. Iншi умови, якi забезпечують якiсне проведення змагань Лiги
11.1. Щороку до l5 листопада управлiння освiти адмiнiстрацiй районiв Харкiвськоi

MicbKoi ради надають до .Щепартапrенту у справах ciM'i, молодi та спорту MicbKoi ради на
електронну адресу (e-mail: office2O12@citynet.kharkov.ua) звiт про участь загаJIьноосвiтнiх
навчальних закладiв у ХСШЛ, згiдно з додатком 2 до цього Положення.

1 1.2. .Щета_пьну iнформацiю про змагання розмiщено на сайтi http://scl.kharkiv.ua,
11.3, Щоло iнформачii, яку розмiщено на iнших iнформацiйних ресурсах, Органiзатор

змагань вiдповiдальностi не несе.



на участь у шкiльнiй

Лiкар

.Щиректор зага,tьноосвiтнього
навчального закладу

Прелставник команди

.Щодаток 1

до Положення

зАявкА
лiзi серел учнiв закладiв загальноi середньоi освiти

(Пidпuс) (ПID
м.п.

(Пidпuс) (ПID
м.п.

(Пidпuс) (ПID

м. Харкова у _ навчальному роui

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

,Щопускасться до участi в змаганнях осiб.
(кiлькi с mь пр о пu с о лl)

Загальноосвiтнiй навч€Lпьний заклад
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 прiзвища
i
2.

з.



Район:

Додаток 2

до Положення

звIт
про участь закладiв заrальноi середньоТ освiти у Харкiвських шкiльних лiгах у

навчальному poui

Кiлькiсть загальноосвiтнiх навчr}льних закладiв у районi:

Начальник Управлiння освiти
адмiнiстрацii району
XapKiBcbKoT MicbKoT ради

(Пidпuс)
м.п.

(пID

ХСШЛ з виду спорту, в якiй бере участь
загальноосвiтнiй навчЕIльний заклад
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Кiлькiсть навчаJIьних закладiв, що
вiзьмуть участь у 2-му етапi ХСШЛ
(районний етап)
Кiлькiсть y"rHiB, якi взяли участь у
2-му етапi

.Щiвчат
Хлопцiв
Переможцi 2-го етапу <<районного

етапY>):

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


