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Змагання Лiги проводиться щороку вiдповiдно до стратегii розвитку <XapKiBcbKi

спортивнi шкiльнi лiги> (далi - Стратегiя), затвердя(еноi наказом .щепартаменту у справах

ciM'i, молодi та спорту та,Щепартаменту освiти Харкiвськоi MicbKoi рали вiл 30.12.2016 N9

gзl32g (зi змiнами), з метою популяризачii виду спорту, зЕlJIучення максимальноi кiлькостi

учнiв до регулярних занять фiзичною культурою та спортом, полiпшення фiзичного стану

учнiв.

I. Мета проведення
Змагання проводяться з метою :

популяризацii шахiв серед учнiвськоi молодi;
пiдвищення спортивноi майстерностi;
зtшучення до занять шахами юнакiв i дiвчат рiзного BiKy;

визначення кращих шкiльних команд.

II. Строки i мiсце проведення
2.1. Змагання проводяться в три етапи:
I етап - формування збiрних команд закладами загальноi середньоi освiти;
II етап (жовтень - листопад) 2019 - районний етап;

III етап - (листопад - грудень) 2019, мiський етап.

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

органiзачii та проведення спортивних TypHipiB серед учнiв загаJIьноосвiтнiх навчrlльних

закладiв MicTa Харкова KXapKiBcbKi спортивнi шкiльнi лiги> (далi - Органiзаuiйний
KoMiTeT), затверджений наказом .Щепартаменту у справах ciM'T, молодi та спорту та

.Щепартаr,rенту освiти XapKiBcbKoi MicbKoi ради вiд 30.12,2016 ]ф 93/329.

3.2. Безпосереднс проведення Лiги здiйснюеться головною суллiвською колегiсю, Iцо

затверджуеться обласною фелерачiсю шахiв Харкова. Суллiвство змагань здiйснюсться
суддями' рекомендОванимИ ХаркiвськоЮ обласноЮ федерацiеЮ шахiв. Суллiвство
здiйснюсться вiдповiдно до офiцiйних <Правил ФIДЕ з шахiв>. ГОЛОВНИЙ СУДДЯ

призначаеться Обласною фелераuiею шахiв..
3.3. Проведення змагань здiйснюють:
на I етапi (шкiльний етап) - заклади загальноi середньоI освiти
(де формуються збiрнi команд шкiл);
на II етапi (районний етап) - управлiння освiти Адмiнiстрацiй районiв XapKiBcbKoT

Micbkoi рали спiльно з Фелерачiсю шахiв xapkiBcbkoТ областi (на якому визначаеться

переможець районних змагань, який отримуе право участi у 3-му етапi Лiги);
на III етапi (мiський етап) - !епартаменти спiльно з Федераuiею шахiв (на якому

визначаеться чемпiон Лiги).

IV. Учасники змагань
ТурнiрИ першогО етапУ проводятьсЯ в ycix шкiльниХ закладах. .Що участi

допускаюТься yci бажаючi. За пiдсумком зазначених змагань формуються збiрнi

команди шкiл.
У районних змаганнях беруть участь збiрнi команди шкiл. Склад кожноi команДи 4

особи: 3 юнаки, 1 дiвчинка;
У третьому етапi змагань беруть участь збiрнi команди шкiл- переможцi II еТапУ (9

команд).

V. Характер змагань
Змагання носять командний характер.



VI. Програма проведення змагань

6.1. Районний етап:
Команди, якi посiли 1 мiсце У другому етапi з кожного району MicTa, отримують

можливiсть взяти участь у III етапi Лiги (мiський етап).

6.2. Мiський етап:
На III етапi зустрiчаються 9 команд (по 1 командi вiд 9-ти районiв м, Харкова)

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 l998 року Ns 2025.

!III. Умови визначення першостi та нагородження переможцiв i призерiв змагань
8. l. Визначення першостi:

Районний етап змагань проводиться по швейцарськiй системi в 7 TypiB. Контроль
часу кожному учаснику на партiю 10 хвилин * 5 секунд на хiд. Команда переможець

змагань визначасться за найбiльшою кiлькiстю командних очок (2 - за перемогу у матчi; l
_ за нiчию у матчi; 0 - за програш у матчi). У випадку piBHoT кiлькостi очок у двох або

бiльше команд учасникiв мiсця визначаються: за кiлькiстю набраних очок BciMa членами

команди; за командним коефiцiснтом Бергера, за результатом виступу на першiй дошцi.
Мiський етап змагань проводиться по коловiй системi в 9 TypiB. Контроль чаСУ

кожному учаснику на партiю 10 хвилин * 5 секунд на хiд. Команда переможецЬ Змагань

визначаеться за найбiльшою кiлькiстю командних очок (2 - за перемогу У матчi; l - за

нiчию у матчi; 0 - за програш у матчi), У випадку piBHoi кiлькостi очок у двох або бiльше
команд учасникiв мiсця визначаються: за кiлькiстю набраних очок BciMa Членами

команди; за командним коефiuiентом Бергера, за результатом виступу на першiй дошцi.
8.2. Нагородження переможцiв i призерiв:

Нагородження переможцiв i призерiв Лiги проводиться !епартаментом освiти
XapKiBcbKoi MicbKoT ради, .Щепартаментом у справах ciM'T, молодi та спорту XapKiBcbKoi
MicbKoi ради, Федерацiею шахiв XapKiBcbKoT областi.

Команда, яка перемогла на III-My етапi мiських змагань, отримуе звання кЧемпiОн
Лiги>, нагороджуеться кубком. Гравчi та офiчiйнi особи команди нагороджуютЬся

дипломчlI\4и, золотими медалями та цiнними подарунками.
Команди, що зайняли 2-е та 3-е мiсця на III етапi Лiги нагороджуються дипломами.

Гравцi та офiцiйнi особи команд нагороджуються вiдповiдно медалями та цiнними
подарунками.

Суддi, якi проводили другий тур змагань, нагороджуються дипломами Федераuii.

IX. Умови фiнансування та матерiального забезпечення змагань Лiги
9.1. Фiнансове забезпечення II етапу змагань перелбачаеться за рахунок Фелераuii

шахiв XapKiBcbKoT областi та коштiв залучених iз позабюджетних джерел, не заборонених
законодавством УкраТни.

9.2. Витрати на проведення III етапу (MicbKi змагання Лiги, а саме:
- оплата харчування суллiв та iнших учасникiв заходiв;
- медичне обслуговування;
- придбання кубкiв, медалей та дипломiв, цiнних призiв та подарункiв здiйснюеться

за рахунок Управлiння з питань фiзичноi культури та спорту .Щепартаменту у спраВах
ciM'i, молодi та спорту Харкiвськоi мiськоi ради та Харкiвськоi обласноi федерацii шахiв.

9.3. Витрати на iнформацiйно-рекламнi послуги за рахунок .Щепартаменту

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



х. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях Лiги
10.1. Строки та порядок подання загальноосвiтнiм навчшIьним закладом зtUIвок 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 xapkiBcbkoi Micbkoi

ради (e-mail: office2Ol2@citynet.kharkov.ua) до 23 вересня необхiдну iнформаuiю про

команду.
10.3. IнфоРмацiЮ прО командУ загшIьноосвlтнього навчального закладу

.Щепартамент у справах ciM'T, молодi та спорту XapKiBcbKoT MicbKoT ради висвiтлюс на сайтi

<XapKiBcbKi спортивнi шкiльнi лiги> (http://scl.kharkiv.ua).
10.4. Команда загальноосвiтнього навчального закладу вважаеться заре€строваною

для участi у II етапi Лiги пiсля внесення даних про команду на сайтi KXapKiBcbKi спортивнi

шкiльнi лiги> (http ://scl.kharkiv.ua).
l0.5. Пiд час проведення II етапУ Лiги прелставник команди подас до головноl

суддiвськоi колегii TaKi документи:
- з€U{вКу 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.
l0.7. Пiд час проведення III етапу Лiги представник команди подае до головноТ

суддiвськоi колегii TaKi документи:
- зЕlявКу за встаНовленоЮ формоЮ згiдно з додатком 1 до цього Положення у

двох примiрниках;
* учнiвський квиток.
l0.8. Поiменнi заявки, якi не вiдповiдають встановленiй формi (згiдно з додатком 1)

або неправильно оформленi, не приймаються.
10.9. У разi невiдповiдностi наданих локументiв виIцезазначеним ВиМоГ€tIvI команда

не допускаеться ло участi у II та III етапах Лiги.
10.10.,Щодаткова заявка гравця здiйснюсться впродовж навчаJIьного року згiдно з

офiцiйним листом загальноосвiтнього навчального закладу, завiреним печаткою

зuЪ-"rоосвiтнього навчального закладУ, Зd пiдписом уповноваженого працiвника та

надсила€ться на електронну адресу Щепартаменту у справах ciM'T, молодi та спорту

Харкiвськоi MicbKoi ради (e-mail: office2012@citynet.kharkov.ua) з необхiдною

iнформацiею про гравця.
10.1 1 . Вiдповiдальнiсть за правильнiсть оформлення поданоТ заrIвки та документiв,

якi до Hei додаються, несе керiвник загальноосвiтнього навчального закладу..

XI. Iншi умови, якi забезпечують якiсне проведення змагань Лiги
11.1. Щороку до 15 листопада управлiння освiти адмiнiстрацiй районiв XapKiBcbKoi MicbKoi

ради надають до.щепартаменту У справах ciM'i, молодi та спорту Micbkoi ради на

електронну адресу (e-mail: office20l2@citynet.kharkov.ua) звiт про участь загальноосвiтнiх
навчаJIьних закладiв у ХСШЛ, згiдно з додатком 2 до цього Положення.

l 1.2. .Щетальну iнформаuiю про змагання розмiщено на сайтi http://scl.kharkiv.ua.

11.3. Щоло iнформаuii, яку розмiщено на iнших iнформачiйних ресурсах,
Органiзатор змагань вiдповiдальностi не несе.



Додаток 2

до Полоясення

звIт
про Участь ЗагаЛьноосвiтнiх наВЧальн"*,u*"чоiв У ХаркiВських шкiльних лiгах у

2019 12020 навчальному poui

Начальник Управлiння освiти

адмiнiстрацii району
XapKiBcbKoi MicbKoi ради (Пidпuс)

м.п.

(пIБ)

ХСШJI зЪиду спорту, в якiй бере участь

вiзьмуть участь у 2-му етапi ХСШЛ

ffi"Ki.* учнiв, якi взяли участь у
2-му етапi

П.ре*о*чi 2-го етапу <<районного

- молодших кJIасlв



Додаток 1

до Полоrкення

зАявкА
наУчастьУшкiльнiйлiзiзшахiвсереДучнi.вЗагаЛьноо::]1111''"ВЧалЬнихЗаклаДlВ

м. Харковау 201912020 навчальному роцl

Зазначенi у списку особи пройшли наJIежне тренування i до змагань пiдготовленi

прiзвище, iм'я, по батьковi тренера (вчителя),

осiб.
,Щопускаеться до участi в змаганнях

(кiлькiсmь пропuсом)

Лiкар

,Щиректор загальноосвiтнього
навчаJIьного закладу

Представник команди

(ПiOпuс) (пIБ)
м.п.

(Пidпuс) (пID
м.п.

(Пidпuс) (пID

За.а""ноосвiтнiй навчальний заклад

,Щопуск, дата,
пiдпис та печатка
лiкаря навпроти

кожного прiзвиrlrа

PiK
народ}l(ення

Прiзвище, iм'я та по

батьковi (повнiстю)

l


